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СЕНАТ ПРОТИ Д0П0М0-
ГИ КОМУНІСТИЧНИМ 

КРАЇНАМ 
Вашингтон. — Після зав-

зятоі й інколи дуже гострої 
1 дискусії, веденої вночі з 5 на 
6-го червня ц. р. Сенат від-
кинув 43 голосами проти 42 
поправку до законопроекту 
про закордонну допомогу, 
яка уповноважувала прези-
дента Айзенгаверауділювати 
грошову поміч теж і країнам 
комуністичного бльоку. Пере-
мога противників допомоги 
совєтським сателітам була ви-
внелідом довгої боротьби, ЩО 
її вели провідник республі-
канської меншостн в Сенаті 
сен. Вільям Р. Новленд і pec– 
публікаяськкй сенатор Стайлс 
Бриджес . Обидва вони вік -
тупили із гострим засуджен-
нлм економічної допомоги, 
що її уряд хотів давати Юго-
славії і таким совстським са-
телітам, як Польща, Східня 
Німеччина, Румунія й інші. 
Опонуючі: проти пропонова-
ної поправки, Новленд зая-
внв. що кожний американсь-
кий доляр уділений сателі-
там спричиниться до того, що 
поневолені нації будуть задо-
волені московськими окупан-
тами. Під час дискусії над 
над цією поправкою демо-
крати і деякі з республікан-
ців виступили з гострою кри-
тнкою през. Айзенгавера і 

Сенатор Новленд 

зидент мав право давати ско-
номічну допомогу деяким з 
комуністичних країн, за внй-
нятком Совстського Союзу, 
червоного Китаю та Північ-
ної Кореї. Метою такої допо-
моги мало б бути сприяння 
демократизації режимів тих 
чи інших сателітів й унеза-
лежненню їх від Москви. Обо. 
в'язуючий досі „Баттл Акт" 
дозволяв давати таку допомо-
гу в тому випадку, якщо це 
с корисне для життьових ін-
тересів ЗДА. Після відкинен-

МІЖ НІМЕЧЧИНОЮ Й АМЕРИКОЮ 
НІКОЛИ НЕ БУДЕ ВІЙНИ -

КАЖЕ ГЛЙСС 
Башингтои. - - ЗЙХІДНЬО-Н' 

Стравс зрезиґнував із головства 
Комісії Атомової Енерґи 

Вашингтон. — Адмірал Лу-1 пупан Стравсові наймснуван-
с Л. Стравс 5-го червня зго- ня на нову 5-річну каденцію, 
юсив димісію із голевства Ko– j але Стравс не погодився на 
псі! Атомової Енергії, яке він це, бо в останньому пасі між мецькпн прецедент д-р”Теодог 
аймав 5 років. Але з Білого j ним і демократичними члена- j Гапс виголосив перед зібра-
Тому п о в ід о мляють, що ми конгресової Комісії ATOMO– j ними разом палатамп Репрс 

вої Енергії було непорозумін- зептантів і Сенат:,", в якій м. і 
ня, і демократичні члени Се- заявив буквально, що „ніколи 
нату були б проти його за-' вже більше п будуччині німці 
твердження. Стравс хотів сво- 1 й американці не будуть одні 
сю димісісю закінчити непоро- піюти одних воювати". 72-річ 
зуміння в Комісіях, які керу-'ний президент заявив, що він 
ють продукцією а том о в о і не приїхав до Америки, як 
енергії. На ці непорозуміння прохач, тільки, щоб висловити 
Стравс натякає в своєму лис-1 подяку і вдячність за амерп-

vrpaec займе тепер нове ста-
ювмще окремого асистента 

.Президента в справах атомо-
ої енергії. Це становище щой. 

ло тепер сторене. Білий Дім 
не повідомив про наступника 
Стравса, але секретар Джеймс 
С. Гагсрті сказав журналіс-
там, що той наступник с вже 
вибраний, і повідомлення про 
його но!..націю появиться че-
рез кілька днів. Адмірал 
Стравс залишить свос стано-
вище 30-го червня, коли кін-
чається його 5-річна каденція. 
Президент Айзенгавер npono– 

ті до Президента, в якому зго-; канську допомогу у відбудові 
лосив свою резиґнацію. Пре-' Німеччини. Спершу, мовляв, 
зидент із жалем прийняв дн- амерпкрнські податники дива, 
місію Стравса, який, на думку лм свої гроші, щоб знищити 
Президента, дуже прнслужив- Німеччину, але потім дапалн. 
ся цій країні на становищі го- пюб відбудувати її. Гойсс при 
лови Комісії Атом. Енергії. 

Д-р Мілтон Айзенгавер відклав подорож 
до Латинської Америки 

Вашингтон. — Представник j що не можна було устійнитя ' що Америка бажас собі відбу 

ЗАПОВІДАЮТЬ РОЗГРУ 
ВНУТРІ ТАБОРУ 
- ДЕ ҐОЛЯ 

Д Е ГОЛЬ ВУІЦМ ТО ВІДКЛИЧЕ ВІЙСЬКОВИКІВ з 
КОМІТЕТІВ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. - ПОЯВИЛИСЬ 

Р Е В Е Л Я Щ І ПРО ПРИЧИНИ З Р Е Ч Е Н Н Я 
ПФЛІМЛЕНА 

ІЧмідор 1 онос 

ня поправки до законопроск-
державного секретаря Джанаїту про закордонну допомогу 
Фостера Доллеса за те, що немає виглядів на те, щоб 
вони вимоглн від сенатської - Сенат дозволив на допомогу 
комісії для закордонних вза- сателітам теж і шляхом ух-
сШяя введення цісї поправки j валення іншого законопроск-
дс' законопроекту про закор-іТУ в цій справі. За уділюван-
донну допомогу проти приЙ-'ня допомоги совстським са-
нятої Сенатом пропозиції сен. телітам голосувало 27 демс-
Кеяяеді, яка передбачала по- кратів і тільки 15 республі-
пгнреннл т. за „Баттл Акту", канців, а проти 17 демокра-
в тому напрямку ,щоб Пре- тів і 26 республіканців. 

Дюї остерігає республіканців проти 
дефетизму 

МИ Н і о П о р к 
гл ну конференцію, погодилися 

Колишній до- всі республіканці я к і J ^ f f S ^ Гчян. За цим пляном. 
"ЇНілітнщ губернатор н ю й о р к - ^ и , А Ж В Д а д ^ ” І н а Г ^ ? Т - ЯЗП t ", ” .- натора. „можуть бути доорн-сьного ,creUTj; і дворазовий ^ п

Р
р о ' в ^ н н к а м и mitry І ПО-

^Р^сцублікансьшій кандидат в е с т и й о г о д 0 д а л к Ш о г о роз-
-на президента: Томас Е. Дюї витку". Під час того прий-
промовляв на республікансь- няття промовляв і республі-
кому прийнятті в готелі Вал- канський сенатор Ірвінґ Айвс, 
дорф-Асторія і сказав. що який сказав, що мас доку-
республіканці не сміють під- менти, які свідчать про те, 
даватися дефетизмові в пе- що демократичний губерна-
редвиборчій кампанії, бо с всі тор Аверел Гарриман мав 
дані на те, що їхня партія зв'язки з ракетерами на ро-
повинна перемогти в Нюйорк- бітничому фронті. Губернатор 
ському стейті і здобути ста- Гарриман заперечив цс. і 
новнща губернатора і сена- сказав, що твердження сена-
тора. Дюї не називав нікого тора Айвса навіть не заслу-
п.о імені, тільки заявив, що говус на спростування. 

ЗДА видають кожної мінути S 50,000 
на оборону 

Дітройнт. — Асистент секрс- долярів. це значить більше 
таря оборони Псркінс Мск-1 від свосї ваги, коли б він був 
Краср промовляв в Дітройті збудований зі срібла, а одна 
і заявив, що ЗДА видають на керована ракета коштує біль-
свою оборону кожної мінути'ше від ваги плятини. 3. Один 
по 50,000 долярів. Він хотів фунт воєнного літака під час 
унаочнити потреби і висоту світової війни коштував коло 
видатків на оборону і подав 10 дол., а тепер коштує 70 
таке: 1. Коли б ми склада-' долярів. ЗДА кожного дня 
ли однодоллрівки до висоти видають на свою оборону по 
550 стіп (на стільки високий ' 72 мільйони долярів. Ці фак-
с пам'ятник Вашингтона) - І т и повинен розуміти амери 
то ця сума ще не вистачила канський нарід, який мусить 
б на заплачення модерного .знати, що „той важкий тя-
джстового літака. 2. Бомбо- j гар накладає на нас совстсь-
вик Б-52 коштує 8 мільйоніві кий імперіалізм". 

державного департаменту по-
відомив 4-го червня, що д-р 
Мільтон Айзенгавер відклав 
свою подорож до держав Ла-
тннської Америки, яка мала б 
була початися 15-го червня. 
Він мав відвідати такі держа-
ни. які його до себе запрошу-
валн: Гватемала, Ель Саль-
вадор, Н ікараґва, Гондурас. 
Коста Ріка і Панама. Після 
демонстрацій проти віце-пре-
зндента Ричарда М. Ніксона 
в Південній Америці держав-
ннй департамент обміркову-
вав справу поїздки брата Пре-
зидента. Тепер він повідомляє, 

писав історичне значен н я 
плянові Маршалла, який не 
тільки безпосередньо допоміг 
Західній Німеччині, але й 
штовхнув німців до конструк-' зитивннм І ЛЬОЯЛЬННМ С0ЮЗ-
тпвної праці, давши їм доказ, ником Америки. Німеччина, 

мовляв, своєю культурою, іс 

Альжнр. — Існують позна-
кн, що поміж генералом Шар-
лем де Ґолем і екстремістами 
з його табору, які прикрива-
ються його іменем та своєю 
ворохобною в Альжнрі і на 
Корсиці допомогли йому прн-
йти до влади, прийде в най-
блнжчому часі до розгри — 
твердять закордонні обсерва-
тори в Альжирі. Ген. де Гаїь 
виголосив публічну промову 
також у другому величиною 
місті Альжиру, в Констаятині, 
ь якій він також говорив про 
повну рівність всіх мешканців 

призначить Жака СустелЯ, 
головну політичну фігуру. я 

альжнрських подіях, на якесь 
становище, не зв'язане з Аль-
л:иром. Однак усе це - тіль-
КІІ здогади, оперті здебільша 
нг'заввагах осіб з наііближ-
чого оточення де Голя. Тим 
часом прані екстремісти - -
:ліоміж французьких колоніє-
тлі в Альжирі фірмують свою 
поведінку іменем де ҐОЛЯ. ^-
Французький а м б а с а д о , р 
Ж о р Ж Ґ О р з . ЩО ЙОГО ВІДКЛЯ-
кано було до Парижу після 
французько - туніської сутнч-

впгідннх дат із зацікавленими довп вільного світу. Без аме- j торісю і християнським світо- і Альжирі та його правно-дер-
урядамн, і тому відкладається рнканської допомоги — казав ; глядом належить до Заходу, 
цю подорож. 29-го березня! Гойсс - Західна Німеччина! Острахові деяких амернкан-
президент Айзенгавер просив, не була б уенлі включити в і ців, що Німеччина може одно-
свого брата — президента У ні-
верситету Джона Гопкінса, 
щоб поїхав до середущих пме-
рнканських держав як його 
представник, та щоб зібрав 
дійсний матеріял про стан се-
редньо - американських країн. 
Представник державного дс-
партаменту заявляє, що ио-
дорож д-ра Мілтона Айзенга 

СРОЮ господарку та npoxap– 
чувати 10 мільйонів німців, ви. 
селених з різних довкільних 
країн, підсилених ще втікача-
ми 'з Східньої Німеччини. 
Гойсс заявив, що KOHCTUTV– 
ційиі обмеження ролі німець-
кого президента не дозволя-
Ють йому висловлюватись про 
актуальні міжнародно - полі. 

вера не буде відкладена на точні проблеми, але декляру-
довгнй час, і що вона зможе 
відбутися в липні ц. р. 

Всі держави прийняли ллян ЗДА щодо 
Антарктики 

Вашингтон. -— Всі 11 дер-,управнльненнл лравного ста 
жав, до яких ЗДА звернулись . ну Антарктики. ЗДА зверну-
були 3 травня ц. р. з пропози- і лнсь були з тотожнімн иота-

вав рішення Німецької Феде-
ративної Респ^-бліки 6JTH по-

го дня пороз^іітись з Совста-
ми і .-.радити Захід, Гойсс про-
тпставив — у жартівливому 
тоні - острах німців, пю Аме-
,чп:а може' Порозуміпсеь з 
Сонетами і залишити на приз-
поллще німців. Гойсс назвав 
неповажними такі міркування. 
Він виголосив свою промову 
німецькою мовою, бо, мовляв, 
прийшов до переконання, що 
його англійська мова надто 
„заржавіла". 

Португалія вибере в неділю президента 

Альжиру, але не сказав нічо- ки, в якій згинуло було 14 
го про майбутній устрій є французів в дні 11 січня ц. p., 

незабаром вертається до Ту-
кавнпй стан. Звертають ува- нісії на свос становище. У 

гу, що де Голь знову не roBO– цьому вбачають заповідь, 
рив про „інтеграцію" та aa-'ntn між Францією і Тунісісю 
кінчив свою промову ,їхш'і j будуть поведені переговори 
жпве Франція, хал живе Рес 
публіка" — не приєднавшись 
Ю. крику французьких коло-
ністіо „Альжнр є французь-
гий". За пресовими тверджен-
нами — де Голь мав коротку, 
лише три-хвнлннну розмову з 
генералом парашутистів де 
Массі, який є головою Коміте-
ту публічної безпеки. Де Голь 
буцім-то висловив тому ГЄНЄ-
^алові свос невдоволення з 
факту перебування військовії' 
сів в суто-політнчній органі-
іації Комітеті пчЧїлічної безпе. 

про підкликання з Тунігії ТА-
мошніх 22.000 французьких 
вояків і про дальший правийй 
стан туніського порту БІзертв, 
Тункія буцім-то погоджується 
залишити той порт в руках 
НАТО. а не виключно одної 
Франції. Речник Альжирсько-
го Фронту Національного Ви-
зволення в ЗДА, Мохямгіед 
Язід, заявив, що де Голь, t̂to– 
дібно як його попередники у 
французькому уряді, нічого 
не навчились з -і-річної вііінИ 
в Альжирі, і що тому збройна 

ькових цілей, 
його виключно мирним нау-
ково-дослідннм цілям, і щоб у 
цій справі перевсти міжнарод-

ХІУ КОНВЕНЦІЯ УРСОЮЗУ ПЕРЕВИ5РАЛА 
В БІЛЬШОСТІ ДОТЕПЕРІШНІЙ ПРОВІД 

В АМЕРИЦІ 
ф Департамент пошти вндасі ф Сі'яат прнПняп законопро-

7-ох центів, бо стільки коагп ва- j яі;( т в о р я т ь фльотову резерву 
тиме пересилка звичайного лнс- ц і с і крніни. Цей. законопросіп 
та летунською поштою. Цю ;шс мусить ухвалити Пал. Perrpc– 
марку почать продавати у Фи-1 зентантів. Позичати мали б нн-
лалелфії вже 1 липня, а збІль- і щнльннки. ескорти нищнльникіт 
шена оплата від листів обов'я-М підводні човни заприязнеиим 
зус від 1-го серпня ц. р. Нова державам. 
марка буде синя і біла, на ній ф Колишній секретар армії 
буде рисунок літака, ціна 7 цен-1 Френк Пейс промовляв на заі:іи. 
тія та Летуиська пошта" і ченні пп:ільпого року в Адельф) 

ІО С" ікаледжі. Лонґ АПленд. Н. П.. 
' ф Поліції вдалося заарештл-–; сі:азпп випускникам. Що ..їм 
иати одного з тих злочтщів. і прийдетьсп жити в добі, де важ-
якнх пошукує ФВІ як найбіль- j ковтрнмуваний мир - змагати-
гпе небезпечних. 34-річний КвеЙ мсься з нахилом до нищівної 
Кліои Кілбнрн втік із стейтової війни" 

Скрснтон. — 14-та конвен-
чія Українського Робітничого 
^оюзу, після Українського 
Чародного Сою;п- другої щодо 
.сличинн найбільшої україн-
-ьі:ої братсько - запомогової 
;рганізації, що відбулась тут 
- власних, приміщеннях в 
ліжні перед конвенцією УНС, 
-:ебто в тижні між 16 і 21 
граяня, перевнбрала в біпь-
пості дотеперішній провід, з 
Ч,нтоном Батюком. як голов-
інм предсідниктом на чолі. 
Човни склад керівних органів 
^РСоюзу тепер такий: Антін 
Латюк -Ї- голова. Василь Дов-
-ань і Поснф Харина — за-
тупникп голови, Тсодор Мн-
іик - секретар. Бдпард По-
ЇІЛЬ — касир, Роман Ричок — 
-аступник секретаря, Ярослав 
Чронько - заступник касира. 
До Контрольної Комісії обра-

ні: д-р Микола Тацій, Олекса 
Матсйко. Василь Костишнн ' 
Степан Садовець, а до Голов 
ної Ради: Микола Кізнма, Те-
кля Калина, Дмитро Васила-
щук. Григорій Шкребсць, 
Флоренс Дорошенко. Тсодор 
Вислоцький. Петро Зілинсь-
кий. Фред Калитка. Василь 
Сокіл, Стіпан Сов'як. Василь 
Лепак і Посиф Слияінськип. 
Крім того, обрано таку саму 
кількість заступників контро-
лерів і радних. Конвенцією, в 
якій взяло участь 177 делега-
тів і 22 головні урядовці, 
проводив Данило Лобай, як 
предсідннк. Конвенцію. ПОДІ6-
но. як і Конвенцію УНСоюзу. 
привітав окремою телеграмою 
президент Айзенгавер. а між 
промовцями на конвенцінно-
му б е н к е т і був губернатор 
Вільямс. УРСоюз нараховує 
тепер 22.752 члени. 

Лісбона. - Коло 1,200, 000 і ллзара, який вже ЗО років І хи. Закордонні кореспонденти І боротьба альжнрських самс-
португальських виборців, чле- стоїть у. Португалії при кермі U Альжирі твердять, що де стійннкія буде продовжува-
ців 9-мільйонового народі'. вп-Івлади, з другого боку репресії 1 Ґоль був невдоволений приві-Ітись. - У французькій пресЛ 
беруть в найближчу неділю 8 уряду, викликали напружену І тальною промовою генерала' появились ревеляції, що без-
червня ц. р. нового президен-11 атмосферу. Кількадесять осіб j Массі в -Альжирі, в якій-то і посередньою причиною резяГ-

63-річннй ісонт))-.ідмірал Аме 
ріко Т о м а с . Єдиним його 
контркандндатом є 52-річний 
генерал летз”иства Гумбсрто 
Дельгадо. З одного боку гос-
трнй опозиційний тон внсту-

було вести агітацію. Вона 
припинилась в середу і. ц. м. 
В останніх трьох днях перед 
виборами ніхто йе має права 
агітувати. Тепер всіх 120 по-
слів в одній із двох палат пор-

ців генерала Дельгадо проти тугальського парляменгі' - -
правління 69-річного прем'з- це члени урядової Нлціональ-
ра Антонія де Олівейра Са- ної Унії. 

Поляки бояться розриву Хрущова з Тітом 
Варшава. - Польські ко- (у^авсьішй ,.р о в і я і о нізм" і. 

муністн лякаються, що остан- ..троянським конем" в комуні-
ія піюмова Хрущова на з'їзді стич. таборі. Покищо їьольщя 
болгарської комуніст, партії дотримує в с іх своїх умов з 
і Софії своїм тоном і змістом і Югославією, яле польські ко 
іагородила шлях до совстсь-
:о-югославського замирення. 
Для Тіта — кажуть вони — 
іа.ігіршою образою є соліда-
шзуватись з становищем Ста-
тіна з 1948 року, коли-то Ста-
іін BHKHH.N'B югославську ко-
гуністичну партію з Комін-
Ьорму та лаяв Тіта зрадни-
сом і т. п. епітетами. Тому 
:омуно-по.'.ьська ппеса зрефе-
^увала промову Хрущова з 
,офії дуже обережно, промов-1 допомога і дістала кредит на 
іавши той його зворот з пох-1 позичку S193 мільйони.' хоті-
шлою для Сталіна, промовча- !да б теж дістати нову ПОЗИЧКУ 
іа догану Хрущова Тітові за в наступному році. Це буде 
тановище Тіта після здавлен- трчтхно. коли шантажуватиме 
ія московськими танками, ма- її Москва, — коментують за-
іяік:ької революції, як теж ̂  хідні кореспонденти у Bap– 
іромовчала зворот, пю юго- шаві. 

муністн здають собі справу, 
що буде дуже трудно жити в 
приязні з Тітом. коли — під 
натиском з Москви всі іниг 
комуністичні партії у світі та 
сятелітиі країни ЗІРВУТЬ : 
Югославією всякі зв'язки. Зо-
крема. уряд Ґомулки в ДУЖГ 
ЧезруЧНІЙ ^ИТЛ'ЯЦІЇ КОЛИ v ' r ' ' ' 
шов лає Тіта за те, що Т:то 
ппнГін'"' aM̂ tijTKnHCKKv "о-^ 
йогу. Польща просила в ЗДА 

З неділю, 8-го червня відбудеться на оселі 
протестаційна маніфестація 

В найближчу неіілю. 8-го І отупом артистів б. Театру В. 

п лзиіші в Ютаг. переїхав до 
Лос Аилжелесу. запустив гобі 
гуся, підробив легітимацію і 
меткая я окремому апартямен-
ті. маючи прн собі два набиті 
автомати. Його пізнала одна 
особа по фотогряфіі. опубліко-
таяій поліцією. І 4-го червня 
агеити ФВІ заарештували того Шикаґя до Ню Порку від 11 -го 
небезпечного злочинця. І травня до 3-го червня 

, 4X.pHnr.ft Мине Л. Ковеи 
поийгапв пішки з Шиї:яґо до 
Ню Порку і приніс нюйорксь-
KOMV поса.'шикові від посадника 
Шикпґа запрошення на Пан-
амернканські Змагання Фести-

червня. на оселі СУМА біля 
Яленвіл в стейті Ню Иорк. 
іідбудеться велика націояаль. 
чо - протестаційна маніфеста-
(ія проти москоясько-больше-
іпцької окі”пації України. Ма-
ііфестацію влаштовує в 25-рі. 

ччя Великого Голоду в Укра-
ТпІ окремий Діловий Громад-
"ький Комітет ню-йоркської 
метрополітальної окр)ти. Ма-
ніфестацію, яка почнеться о 
год. 11-ій перед полуднем. по-
передять Богослуження. Під 
час маніфестації виступить го. 
лова Центрального Комітету 
Айтибольшевицького Бльоку 
Народів, п. Ярослав Стсцько. 

БлавіщЬкого, хору, 
і рецнтаторів. 

оркестри 

порті Аяччіо ня, 'Корсяпі 
Голь, буцім-то. дуче чулий на 12,000 льояльннх до уряду 
тому пункті, щоб військовий жандармів, які ніччю маля 
підчннешш не висловлював;обсадити місто і в м самим 
чіяких повчальних завваг і здавити тамошній бунт проти 
евому зверхннкові. Сподіва-j легального уряду. Дізиая-
ЮГЬСЛ. ПЮ ГЄН. ДС ҐОЛЬ ВІД-ШИСЬ ПРО 6j"HT морського ка-
члнче всіх військовиків з аль-1 пітана фраяпузькот вск.яно-
їжремшх Комітетів публічної го корабля — Пфлімся Heraft– 
^зпеки, як приватної полі- но зрікся. — твердить ЧЯСО-
пічної організації, та що він пие ..Кярфур". 

Нассер „принручус" совстсьну 
пропаганду 

Кнїро. Президент З'сди-
'еної Арабської Респ^Ч5лікн, 

Гамаль Абдель Нассер, насто-
іюжнвся ехттроти б03К0НТ)ЮЛЬ-
-іої до цього часу совстської 
пропаганди в Єгипті і рішив 
її „прикрутити" — твердять 
а кордонні обсерватори в Є-

ані слова, Нассер ніби не хоче 
зразпти собі Західньої Німеч-
чини. яка запропонувала йо-
му SP5.-110.000 товарового кре-
диту для влеппення закупу 
промислових машин в Н1меч-
чині. В єгипетськії! пресі пол-
вилнсь -- хоч і скромні -

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

валь Америк. який яідбудеться , TTJCW маніфестаційннх уію 
серпні 1959. Ковен Ішов із' ч и с ? о с т е й відбудеться ВІДПОВІ-

дка'мистецька програма, з ви. 

ПОЧИНАЮТЬ ТВОРИТИ 
ДУНІПАСТИРСТВА ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ 

Ольштин, Польща. — Спі-
льна комісія польського спнс-
копату й уряду рирішила 
СТВОРИТИ В бІЛЬШНХ СКУПЧСН-
нях українського населення у 
північних воежідствах Польщі 
греко-католнцькі душпастир-
ства. Мають бути сторені такі 
душпастирства покищо у Вар. 
мії у місцевостях Дзсржґонь. 
Баня Мазурска, Ґурово і Ост-
ре-Бардо. Підлягатимуть вони 
єпископам латинського обря-
Ді' 

ф РІЧНІ Збори члеіЯв Укра-
ннгької Вільної Академії Науі 
- ЗДА і членів Фундації У ПАН 
идбУДУТЬСЯ в неділю, дня 8-Г' 
черВНЯ Ц р . О 6-ІЙ ГОЛИНІ ВЄЧО-
ж в залі Українського Інститу-
v в-Америці в Ню Иорку (прг 

11ст 79-та вуя.). Голова УВАН 
t ЗДА проф." В Ветухів виголо. 
-ить під чаг зборів доповідь нп 
-ЄМУ ..Діяльність УВАН у ЗДА 
і 105? '58 академічному ропі" 

ф Укріїнськя делегація а Кя-
-іалн. яі:а взяла ч-часть я по-
минках по сл. п полк. Є Коио-
чальца в Роттердамі дня 25-го 
травня ц p.. склала по дорозі 
-іо Роттердаму вінок на нвинта-
іі канчдій'ькйх вояків підДігпп 
- Франції Оклалеиня пінка віл-

ІУЛОГЯ пон р.ідповідиій пІйсько-
l̂ft церемонії 1 повечюив його 

голова делегації Богдан Зелс-
ний а ВІндсору. 

ф Авторгькчй печір Яічіглипя 
Герлтл відбудеться в п'ятницю 
6 червня Ц, р. я примішеинях 
Пітерятч-рно.Мистецького Клю-
бх я Ню PloDKy. Читатимч-гь --
автор, п-иа Валя Калин та п-ні 
І ванна Канонів. Початок о год. 

гапті: Вони поклнкуються на , проте все ж критичні голоси 
факт, що книгарням наказа- про відносини в Совєтському 
но забрати з виставових вікон Союзі. Нассер найбільш стзф-
-овстську пропаґандивну літе, бованнй атаками Москви про-
оатхру та не продавати одно- ти Тіта і припиненням об1цп-
чу покупцеві більше, як но ної Югославії економічної до-
ідній гакіїі книжці, щоб оми- помоги: у тому факті Нассер 
чути їх масову кольпортажу. побачив лкнайяскравіше, що 
Про пресову конференцію Совєти j-залежнюють свою 
хідньо-німецького посольства економічну допомогу від гтжь 
t ланками на Західию Німеч- вости даної країни "піддатись 
чину, як на „знаряддя захід- під політичний диктат Моск-
ііх імперіллістів і як на тих. ви. Нассер збирається npnixa– 
цо „фінансують Ізраїль" - ти в наступному місяці на від-
: єгипетській пресі не було підпий до Тіта. 

У СВІТІ 
тосвячення пластового дому і 
Сліяленлі. заходом пластоііоп 
іузсю. В - томд- ж пластовому 
юмі. відбч'лася шмтавка преси 
книжок Вштявлено 10в різніс 

аресових ВИДАНЬ з Австралії 
^ игтрії, Аоґситннн. Галичини 
ЇДА. Італії. Кчиади. Карпат 
ч-ко! України. Німеччини І Фрян 
дії Книжок було 96. переважні 
л Галичини, Карпатської Учім 
ни. Німеччини. Канали І ЗДА 
Вїитавку п'ЯвІДяло чимало осіб 
lid буди іга по”яяченні пл. лом1 

ч також делегати коквенці 
УНС 

ф Піт чаг Річної Пар-іди 28? 
Кімядроиу Летуигькнх К-і 'і тіі-
аіо його опікуном г. Уіт^Інсь'-иГ 
Відділ ч 3R0 Каиядійгь':огп Ле 
"іоиу. очолюваний Оепчном г'чвлюком. відзначено 13 каде-
"їв українського походження 
ЗЯ П И Л Ь Н І С Т Ь . ДИСЦИПЛІНУ і 
'тріляння. Нагороди опеожяли 
галети: А. Цюпт:а. П. Комар-
чипький. С Ляб'юк. Г. Янів, Р. 
Куривчяк. Г Шимко. І Сич -
за пильність І поведінку і В. Ла. 
дика. П Яоимояич. О Пяшин-

ф У Парижі динним збігом 
'бстапнн так якось сталося, що 
' другій половині травня ц. р. 
іід чао ІЧП-ГІЮІ політичної крн-
tn у Франції, забракло кар-
оплі. ІІаршкнни буми цим біль-
ис схвильовані, ніж псрспекти-
іамн громадянської війни, і Cicfc– 
іялн пину за картопляну ску-
ІІСТЬ на уряд і п-чрлямент J 
інову. через збіг обставин, беч 
ІОСереДНЬО ПІСЛЯ TOt4). як ген 
?е Голь став прем'єром Фряи-
t(B, наспіло кілька тисяч тонн 
;:артоилі з Ьд-паніі і Англії. Па-
ризькі пкподині побачили г 
чьому доказ державницько; 
-цудрости ген де Голя. 

О ЛІпІ нірііі я 1 п д o n e s 11 
іомапиоться кари смерти для 
американського лету на Алланв 
і; Попа, який на власну pyi:v. 
"іудучи цивільним пільотом на 
Формозі, вступив, ня слуясбу в 
Індонезійських революціонерів і 
переводив бомбові налети иа 
різні об'єкти, підлеглі централь-
ному ..співіснупальномч'" ^ядО' 
ві в Індонезії Літак Попа збито 

8-ІЙ вечора. 
ф Виставка друклваиого п-чп-Іляння. Bt:lx псраінців у 

стового слова відбулася під час і ескадроні с 28. 

ськнй. М Любий. І Сич. І. Ko– скорострільним вогнем і він. Із 
марн-нцький. Ґ. Янів за стрІ- зламаною ногою, лежить у в'яз. 

цьомуїничиій лікарні. Американська 

і ним. але покищо не зумілі 
іобнтнсь цього. 

ф Трос чехів, подружжя І їх 
ірнлтель,' примусили пільота 
зід загрозою пістолі — змінити 
'плях і приземлитись на авст-
оійському летоямщі Acncfpn ПІД 
Віднем. В останній хвилині пі-
аьот хотів знову знятись вгору, 
але тоді ті пасажири зв'язали 
його, а самі зголосились на по-
ліцію на летовшці 1 просили ла-
гц їм політичний азнль. Воїх. 
ра.-юм із пільотом, арештовано 
Пільот також не хоче верта-
гись на Чсхословаччнну. бо бо-
Ітьея кари за те, що дав себе 
тероризувати 1 допоміг до вте-
чі троїх ..контрреволюціоиерів". 
Найгіриіс для нього те. що піс-
толя. якою його тероризували. 
була стара, пошкоджена, без 
куль, і, як зброя, не придатна. 

Ф Вчені - геологи з Гебрей. 
ського університету в Срусали-
мі твердять, що вони дістали 
докази, шо в теперішньому пів-
декному Ізраїлі, на пустині Не-
Гев,.були в 0-му сторіччі перед 
Христом. отже кругло 2.800 ро-
ків тому, хліборобські господар-
ствя Мрісю Ізраїльського уряду 
є те. щоб можна наводняти В 

амбясида зшкадала побачення t заселити П,УСТННЮ НсГев. 
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ФРАНЦІЯ НА ПЕРЕЛОМІ 
Париж. — Радіо тількищоІ крайніми правими, коли б не 

подало вістку, ' що ген. д е ' 
Ґоль отримав 329 голосів 
проти 224 і таким чином пе-
ребрав владі' найлегальні-
:шш способом у ансліді маі'і-

ДИСКУСІЯ ПРО „БІЛУ ПЛЯМУ' 
В лютневій книжці кнївсь 

же тритижневої кризи, що 
почалась відомими подіями в 
Альжирі 13-го травня. Уряд 
ного складається з чотирьох 
державних міннтрш і понад 
десятка м і н істрів-фахівців, 
дібраних за ключем своєї 
компетентностн. а не партій? 
ної приналеясности, хоч між 
ними с представники всіх ВАЖЛИВІ НАРАДИ У ВАШИНГТОНІ 

Коли недавно, на одній ;і останніх пресових конферен-
цій, запитали президента Апйзентвера. чи він не думає, що 
теперішня міжнародна ситуація вимагає поважних змін у 
закордонній політиці Америки, Президент відповів, що аме-
рнканську політику розглядається крізь призму щоденної 
аналізи міжнародних подій. Водночас Президент заперечив, 
наче б у світі зайшли якісь такі події, що вимагали б рлди-
кальної зміни устіиненнх напрямних. Тим часом, колесо іс-
торії покотилось знову швидким темпом. Події у Франції, 
громадянська ві:їиа в Індонезії, скарги Тунісії і Ливану на 
і)юрумі Об'єднаних Націй та очевидне прохолодження Со-
ьєтів до їхньої недавньої ідеї про нову конференцію „на 
вершинах" — це тільки кілька най:іскраіїших мінснародних 
подій з останнього часу, які наявно вказують на конечність 
нових рішень в американській закордонній політиці. 

Тому на окрему увагу заслуговують наради, які ве-
дуться в цьому тижні у Вашингтоні однаково BHyrpj аме-
риканської державної верхівки, як і між цією верхівкою та можна сміло сказати, що всі 
найповажнішими гісгьми з-закордону. Щодо „внутрішнього j зідхнули з полегшенням. Але 
ринку", то пригадати треба три форуми: Комісії закордон..це полегшення відноситься 
них справу Палаті репрезентантів'J закордонних зв'язків у і до закордону більше, як до 
Сенаті, Кранову Раду Безпеки під головуванням Президен-1 самої Франції. У Франції бо 
та і згаданий Президентом" щоденний зв'язок між Білим До- комуністи виступили проти 
мом та державним департаментом. Повернувшись з короткої де Голя, ввая:аючн, що з ним 
відпустки до столиці країни, державний секретар Доллес ілрнходнть до влади фаипізм. 
перевів із президентом Айзенгавсром в минулий вівторок j Але гірше те. що до комуні-
довгі наради над міжнародною ситуацією. Того самого дня 1 стів долучилось в парлямен-
ьідбулось засідання Крайової Ради Безпеки, про яко стало;ті ще коло SO лівих — ра-

мав проти себе комуністів і кої ..Вітчизни" (кн. 2 1958), 
тих республіканців, які тепер 
опиняються в зясягу ВПЛИВУ 

тивність вимагає відзначити, 
що навіть і ці формалістичні, 
.декоративні" елементи внс-
тав театру „Березіль" в свій 
час відіграли певну прогрес 
сивну роль, хоча б тим, що 

„літературно-художнього та 
громадсько-політичного жур-

комуністів і гратимуть гру налу Спілки Письменників 
Москви. Для виходу з сьо- України" у розділі „Наш бло-
годнішнього стану, уряд де кнот" появилася незвичайно, були антитезою до натураліз-
Голя мусітнме зажадати ве- відважна, як на підсовстські' му міщанської мелодрами, по-
лнкнх обмежень в господар- умови, непідписана, значить' бутовізму. який виразно да-
ській ділянці. Це ннк9рнста-f редакційна, стаття п. н. „Про'вав себе знати, як пережиток 
ють комуністи и та частина одну „білу пляму" в історії на сценах багатьох українсь-
СОЦІАЛІСТІВ, що пішла проти 1 нашого театру". кнх і російських театрів на 
де Голя і поставлять проти 
уряду робітничу класу 

партій, за виннятком комуш- назують страйк., то він не 
і і їв . j вдасться. Це явище повторю^ 

Де Ґоль заповів, що дома- сться за кожним разом, коли 
гатнметься ухвалення повно- комуністи починають демон-
властей на 6 місяців для в е - ) с т р а т и в и н й політичний 

„Одним із благотворним на- Україні", 
слідків ліквідації культу' Все ж токи, і в цьому об'-

Минулий тиждень показав, j о с о б н „ пишеться в, цій стат- ектнвність'„Вітчизни" мас та-
що коли комуністи самі на- ^ — с заповнення так званих кож свої межі. Згадуючи та-

дення акції, необхідної в да-
ни.ч обставинах, а в тому н 
для реформи конституції, яку 
буде віддано під всенародний 
референдум. Парлямент бу-
де на вакаціях до жовтня мі-
сяця. коли йому буде пода-
но до відома висліди праці 
уряду. Все це вже сталось: 
де Голь дістав повновласті. а 
парлямент пішов на вакації. 

Зацікавлення иризою у 
Франції було таке велике, що 

відомо тільки те, що говорилось там про закордонну й обо-
ронну політику із зазубленням за проблеми нових родів 
ьб)юї, пристосованих до новоі'о стратегічного плянуваїгня. 
На п'ятницю заіювіджено свідчення державного секретаря 
Доллеса в сенатській Комісії для закордонних зв'язків. Вод-' 
ночас в оіеремій Підкомісії в Палаті репрезентантів nepeeo– 
дигься нереслухання у зв'язку з недавньою подорожжю ві-
це-нрезидентя Ніксона по Південній Америці. Таким чином, 
ці наради й розмови охоплюють ааісрикацськиїі і всі інші 
континенти світу. 

Найтісніше з цими нарадами в'яжуться розмови, що 
вестимуться в цьому і наступному тижні з двома високими 
закордонними гістьмн. Приїзд уперше після останньої свь 
тоаої війни до Вашингтону на офіційні відвідини прелиден 
та Німецької Федеративної Республіки, д-ра Теодора Гоисс: 
мас не тільки маніфестаціЛно:символічне значення, як під-
креслення- повного включення - відродженої Німеччини — 
дзрмащо скаліченої ще еовсті-ькою окупацією в її східній 
частині у західкю політичну систему. У товаристві стя-
1енького німецького президента знаходиться т^а,кож міні-
стер закордонних справ Ганиріх фок Брентаио. Довгі ділок 
розмови з ним напевне стосуватимуться не так розмірно 

днкалів і соціалістів, а со-
ціялістичнпй і християнський 
робітничі синдикати не дали 
до уряду своїх представників. 

Справа у тому, що проти 
самого де І”оля с лише кому-
ністи, бож відомо, що він вті-
люс Францію і не стерпить в 
ній свобідної діяльносте МО-
-ковських агентів, хоч після 
війни комуністи були в уряді 
де Голя, але це були інші 
часи. Соціялістн поділились: 
одні пішли за де Голем і в 
уряді є лідер соціалістів Мол-
лс, інші пішли проти нього. 
Зовсім не з бажання йти на 
спілку з комуністами й не то-
му, що не знають, на кого 
впиратиметься де Ґоль. 

Втілення Франції під час 
окупації — ген. де Голь прий-
шов до влади, щоб зреформу другорядного спору за' частину -коштів иа утримання аме 

риканських військ в Західній Німеччині, що їх вимагають 1 вати сучасний партійний ре-
ВДА, а відйогиіяаться платити Німеччина, — але передусім J жим, який дійсно виявив своє 
дильшої спільної тактика супроти СССР з уваги на постій-
йе саботування Москвою проблеми з'сдинения Німеччини, 

'делікатної ситуації -Німеччини в НАТО з приходом до вла-
дм у Франції генерала де Голя. участи Німеччини у проце -
сі інтеграції цілої Західньої БвіюгіИ'і т. п. Знову ж у су-
боту приїздить до Вашингтону англійський прем'єр Гаролд 
Мекміллен. Він привезе останні інформації англійського 
уряду про ситуацію у Франції.і плани де Голя, а наради з 
ним - за пресовими вістками — будуть торкатись однако-
ьо проблеми дальших експериментальних вибухів ядрової 
зброї на тлі совстської „мирової офензиви" і дальшої спіль-
ної тактики в справі заморожених тепер переговорів з Moc– 
квою про міжнародне роззброєння, як і спільної омернкпн-
сько-англійської політики у зв'язку з останніми подіями у 
Франції й турботами на середньому Сході, в Індонезії та в 
північній Африці. 

В оцінці міжнародної ситуації є знову оптимісти й пе-
симісти. Ці перші вказують иа внгру прозахідніх партії! у 
виборах в Італії й Японії та консерватнетів в Бельгії, на 
поглиблення спорів внутрі комуністичного світу (Хрущов-
Тіто). і на ніби протверезіння у просовстськнх політичних 
верхівках в Єгипті та в Індонезії. Оптимісти сподіваються і 
від де Голя закінчення війни в Альжирі. Але песимісти 
твердять, що і в Індонезії і в Ливані і в Південній Амери-
ці все ще діє сильна підривна комуністична рука та що мря-
кою сповита майбутність Франції. Серія вичерпних закор-
донно-політичних парад у Вашингтоні вказує, що беруть там 

під увагу всі можливі аспекти. Приїзд в одному тижні і ні-
мецького президента і англійського прем'єра потверджує, що 

банкротство. Але прийшов 
він до влади тому, що проти 
уряду виразно виступили 
праві, які хочуть зміни режи-
му, не оглядаючись на ле-
ґальні форми. Це крайні пра-
8і, які є за диктатуру армії, 
за власну диктатуру й за 
брутальне зламання всякого 
спротиву. їх мало, але вони 
виграли тому, що ніхто1 не 
мав відваги дати наказ стрі-
ляти до ннх в ім'я режиму, 
якого банкротство було надто 
ясне всім. 

За три тижні, ці крайні 
просочили своїми гаслами й 
настроями армію в Альжирі 
(а поза Альжирем сьогодні у 
Франції армії майже нема). 

Організованого правого ру-
ху у Франції не було. Не бу-
ло й ніякої видатної постаті 
- ні теоретика, ні організа-
тора. Тому праві висунули 
домагання, щоб уряд очолив 
де Голь. Він зовсім не поді-
ЛЯЄ ЇХ ПОГЛЯДІВ І НЄ ХОТІТИ-
ме йти на їх поводку. Але чи 

протиставитись їм ? І 

страик. Але коли прийдуть 
обмеження г о с подарського 
порядку, тоді робітництво MO-
же почати страйкувати таки 
дійсно загально й тому важ-
ко сказати, чи криза покін-
чена, чи тільки починається. 

Сьогодні ясно, що прихід 
де Голя до влади і ухвалення 
його інвеститури більшістю 
послів сталося, щоб не допус-
тити до громадянської війни, 
в якій сьогодні моментально 
перемогли б праві, бо за нн-
ми була б армія. Але в ма-
сах нема зрозуміння, що тре-
ба йти на все, аби тільки не 
допустити до влади комуніс-
тів. У Франції бо при голосу-
ванні й при страйкуванні ко-
муністи мають більше голо-
сів, як прихильників, тому, 
що вміють використовувати 
господарське положений ро-
бітництва й його невдоволен-
ня тим, що у нвйбагатшій в 
Європі країні найгірше сто-
їть. напр.. мешканева справа. 

На цьому ще зуміє заграти 
компартія і хто знає, чи не 
підуть з нею й інші снндика-
ти, що є прибудівкамн партій, 
які пішли за де Голем. Але 
нічого нема певного, бо фран-
цузн мають свою логіку, а 
крім того відомо, що де Голь 
мас бажання довести до спів-
праці капіталу й робітниц-
тва. Питання . тільки, чи 
вдасться йому це зреалізува-
ти за короткий час, доки не 
дійде до якогось вибуху. 

Коли де Ґоль ставав перед 
парляментом, щоб виголосити 
свою заяву, яка була підста-
вою для голосування інвес-
титури, в Парижі й на rrpo– 
вінції почались маніфестації, 
організовані к о м у н істами. 
Скрізь воли наткнулись на 
поліцію, яка з серцем стоїть 
за де Голем, бо який сторож 
порядку може бути проти то-
го, хто той порядок може за-
вестп ? Сьогоднішні ДСМОН-
страції не мають значення, 
але завтра, коли, напр., де 
Голь вирівняє курс франка, 
коли заборонить страйки чи 
щось подібного, ситуація мо-
же загостритись. 

Годі не вірити з здоров'я 
французької нації. Це нація 
велика й стара. В ній є до-
волі елементів розкладу, але 
А не менш.' здорових і пат-
ріотичних сил. Лише не зав-
ждн вдасться їй мати потріб-
ннх провідників. Тому основне 
питання: чи дасть собі раду 
де Голь? 

На це питання важко від-
повідати. Практика минулого 
показує, що в часі війни він 
давав собі раду краще, як в 
мирних обставинах. Доки те-
пер у Франції положення ня-

білих плям в історії нашої лі-
тературн і нашого мистецтва. 
В галузі лігеїкітурн зробити 
це порівняно легше: переви-
дати твори незаслужено забу-
тих (поліквідованнх фізично 
на засланні або порозстрілю-
ваних О. Р ) письменників, 
визначити їх місце в літера-
турндму процесі. В галузі те-
атральні:і справа важча: ад-
же відновити незаслужено 'за. 
буті вистави деяких театрів 
можна .інше по спогадах, за-
пнеах. свідченнях тих, хто 
ці вистави бачив понад 
чверть сторіччя тому". 

кнх видатних акторів „Бере-
золя". вихованих Курбасом, 
як Бучма, Крушельницький, 
автори статті про „білу плл-

3 нашиїбуднід 

І ВЖЕ ПО КОНВЕНЦІЇ І 
Не дивуйтесь, дорогі І тири роки буде 25-та Кон-

нюіюркгани, що по Кон- венція, а тоді ми хм hojca– 
венції в Клівленді в менеіжвмо, що знагить Вібрка'і 
одне плеге зробилося ниж- Старе-Ссло! 
ге від другого ... Це тому, 3 наступною, 25-ою Kau– 
що під гає Конвенції раз-
у-раз підходили до мене, 
делегати, клепали мене по 
плегу і казали: 

— Ну, хлопе, аж тепер 
матимеш про що писати! 

Аж від цього клепання 
одне плеге присіло. 

Що правда, то не гріх, є 
про що писати! Матері ялу 
назбиралося стільки, що 
хог би суботнє гисло „Сво-

об'смі Sy^– побоялися згадати, т а - ' ^ ' 7 Г виходило в 
кого видатного співробітника h 

Ле-?я Курбяса і співтворця 
його інсценізацій, як Йосип 
Гірняк. 

Відзначаючи з признанням 
деякі з інсценізацій Леся 
Курбаса, як чудові мистецькі 
твори, як теж „потрясаючі 
образи живих людей" виво-
джувані Курбасовим театром 
на сцені, в статті стверджу-
сться категорично, що „на 

венцісю Батька-Союзу, u'o– 
кищо справи стоять неясно 
— не знати, де вона д5ак-
тигно буде? . Вправді під 
гас привітань, пан Смець із 
Спілки Визволення Укра-
їни ' побажав УНСоюзові 
відбути наступну Kouein– 
цію з Золотоверхому Києві, 
але делегати на залі якось 
слабо на це зареагували і 
рясних оплесків було мало. 
Мабуть неодим подумав со-

'бі в душі: ,,Гм, не штука 
зу, то і так всього в ньому то їхати до Золотоверхого, 
не змістив би. Але на по- але хто там виплатить діе-
більшення „Свободи" wf - ! r „ в доляровій валюті?" 
має, покищо, надії... Самі^ Більше конкретну npono– 
ви, достойні делегати, цю ^зицію висунув Зііанийі щи-

При- рий патріот, пан Васильов-

„Однак і це треба зробити" першому етапі існування „Бе-
резоля" формалістичні упо-
добання Курбаса не заважа-
ли появі в його спектаклях 

— вимагають автори чи ав-
тор статті, висловлюючи вод-
ночас із цим цілком таки не-
сподівані для совєтських 
умов ствердження, як те, що 
„з історії нічого не викинеш 
і всяке її явище рано чи піз-
но мас зайняти своє місце" і 
що „театральну, як і всяку 
іншу історію не треба ні приі 
крашувати, ні викривляти". 

Спрямована ця стаття про-
ти поширеної чи точніше на-
кинутої совстськнми коміса-
рами „від культури" оцінки 
виникнення, діяльності! і зна-
чення , театру „Березіль", 
створеного Лесем Курбасом, 
зокрема проти поглядів, що 
цей театр „був рупором фор-
маліста і націоналіста Kyp– 
баса. нічого цінного не ство-
рнв. лише нівечив таланови-
тих акторів" і що щойно ли-
ше після того, як „Леся Kyp– 
,Заса було знято з керівннц-
тва, тептр утвердився на pea– 
л:стпчннх позиціях (поставив 
„Загибель ескадри") і після 
того став тим. чим є зараз" 
(театром ім. Шевченка в Xap– 
кові - О. P.) . 

Опрокидуюни таку харак-
теристні:У, як ,,зовсім uecnpa– 
ведлуву", автори, статті у 

^J3ir4H3HlM доводять в даль-
шому, на прикладах, що те-
атр Курбаса „Березіль" віді-
грав величезну ролю в роз-
витку українського театраль-
ного життя, що він, займаю-
чи нові позицп, які не моли 
нічого спільного із старим 
мистецтвом.' мав ,,благотвор-
ІЙЇЙ ідейний і політичний 
вплив на глядача", зокрема 
на студентську молодь, і що 
в початках свого існування 
цей театр своєю стихією фор-
малізму, умовного прийому, 
„деструкції", руйнування те-
атральннх канонів, заміною 
психологізму й реалізму екс-
центричні с т ю " та іншим 
справляв сильне враження і 
причинився чимало до роз-
витку театрального мистец-
тва. В дальшому автори за-
являють просто, що „об'ск-

зародків радянського реаліс-
тичного мистецтва", „що ве-
лнка загальна культура Ле-
ся Курбаса, його повна від-
даність мистецтву, надзвн-
чоУїна вимогливість до акто-
рів сприяли зростанню те-
атру", що ці „риси колншньо. 
го художнього керівника „Бе-
резоля" і до нашого часу ли-
шили сніп позитивний ВПЯИВ-
на всій роботі театру ім. Шев-
ченка, нашої гордости" і що 
значення цього театру „не 
треба ні применшувати, ні 
тим більше замовчувати". 
Збочив „на манівці націона-
лізму" і замкнувса „у форте-
ці чистого мистецтва" Лесь 
Курбас, „режисер ВЄЛНЧЄЗНО-
го таланту" — за словами 
шторів статті — щойно піз-
ніше, на початку 30-их років, 
підпавши під „згубний наці-
оналістичний вплив", особли. 
во ж грут і „Вапліте", очолю-
ваної М. Хвильовим. 

Сенсаційний виступ „ВІт-
чизнн" в обороні курбаса ви-
клнкав, як і можна було' че-
кати, справжню бурю обу-

, penня в підсовСтських рфіцій-
1 них особливо ж партійних ко. 
лах. З першою атакою на 
„Вітчизну" виступив дня 10 
квітня ц. р. на засіданні пре-
зидії Спілки Письменників 
України новий партійний ко-
місар для підсовстської укра-
їнської^ літератури Б. Буряк, 
закидуючн редакци”шій коле-
гії І,Вітчизни", очолюваній О. 
Полторацькнм, ні більше ні 
менше, а просто „ревізіоніст-
ські тенденції", що їх він 
добачив у помилкових твер-
дженнях, висловлених у стат-
ті „Про одну „білу пляму", 
„з яких випливає, ніби dpop– 
малізм відіграє позитивну 
роль у розвитку українського 
театру". „Помилки ревізіо-
ністського характеру”ї що їх 

надію з а ко па л и 
г а дуете?.. 

Як пришилося голосува-
тп за дієтами,то ви з вели-
ким ентузіязмом „підрай-
зували" собі ставку на 5 
ііолярів денно. А нашій 
Мамуні - „Свободі" кинули 
з ласки 15 центів — на по-
штові марки -.. 

Вел, пропало. В мене со-
вість гиста: я гоїоецвав за 
кводром! І мій кум з Фила-
іелфй, і містер Павг.ак з 
Бруклина, дай їм. Боже, 
ідоров'я. Але ви нас демо-
кратигно псрсгалагували. 

Поза тим. не маю інтере-
'м забагато розписуватись 
гро Конвенцію, бо мене 
'аки нігмм нг вибрали. Нц. 
іравда, я хог не кандиду-
шв на Паюха. ані на жад-
іу іншу посади, але я гую 
Ю вас жаль сердешний за 
"вого земляка з бібрсцько-
'о повіт! Бо він і канлицу 
іав, і на оковитку стратив-
гя, а ви його не пропха.пи 
по Контрольної К о м і с і ї! 
Ще й потім кепкі'вали собі -
„Так, Василь вийшов, але 
на другі двері -.. ” 

Не журись. Василю, не 
горюй та не тоекуй, за го-

історії українського театру 
цією чисткою не закінчилася 
і буде мати няпевно ще й 
дальші наслідки. Дйа тижні 
після згаданого вище aaci– 
чакня Президії.СПУ був при 
мушений виступити, із засу-
зженням надрукованої у „Віт. 
чнзні" на оборону Курбаса й 
„Березолю" статті т^ж і пи-
сьменник Водим Собко. У 
своїй статті, опублікованій в 
„Літературній Газеті" з 25 
квітня ц. р. п. н. „З приво-
ду однієї плутаної статті" Ва-
днм Собко розправляється ще 
раз з „Вітчизною". заявляю-
чи. що твердження, ВНСЛОВ-
лені в статті „про одну „білу 
пляму"", „спотворено ВИСВІТ-
люють діяльність Курбаса та 
його роль у розвитку україн-
ського театру" і що автор ті-
сї статті „намагається реабі-
літувати не тільки формаліс 
тичні збочення театру „Бере-

допустилася в цій статті pe– і зіль", а й формалізм взагалі", 
дакція „Вітчизни", засудив pi– j який, на думку Собка є 

коли невдоволення р. :кі:мом 
довело до бунту, де Голь -

пружене, він матиме авторн-' єдиний рятунок перед народ-
нйоспоріовиним лідером всього вільного езіту є надалі З'с-І^може протиставитись їм?Ітет. Але чи виведе все на чн- ' ним фронтом з участю кому-
динені Дер:кавн. І чим менше буде мови про „співіснування" і Тут уся проблема сучасного j ету воду - це залишається ніетів і перед громадянською 
та всякі „вершинні" конференції, тим більшою повагою ЗДА стану у Франції. j відчекати. , війною. 
будуть втішатися. Де Голь дав би собі раду з ' В сьогоднішній ситуації, О. Д-пич 

шуче і сам голова президії 
СПУ Микола Бажан і закін-
чилися ці виступи усуненням 
О. Полторацького із посту 
головного редактора „Вітчиз-
нн" і призначенням на його 
місце В. П. Козаче'нка. 

Як виходить із дальших 
відзивів і виступів у ПІДСО-
встській українській пресі, 
дискусія про „білу пляму" в 

Cure 11 Онацькяй і 

ШЛЯХОМ НА РОТТЕРДАМ і 
(До 20-ЛІТТЯ ТОаіІЧНОІ СМерТИ СЛ. її. ПО.ІК. С Knil.m:i.'ll.llil ) ' 

(11) 
Андрісвський з свого боку так змальовує перебування 

Павла в Фінляндії: 
„По повороті додому Андрісвський стан діставати ЛИСТИ 

від Полуведька та Приймака. Цей останній долі мешкав не-
.егально. не міг нікого бачити, крім Полуведька. Став вії 

студіювати німецьку мову, читав українські книжки, які 
були на місці та які надсилав ному Андрісвський. Все че-
кав. коли буде полагоджена справа пасу, і він могтиме їха-
ти далі. Але справа зазнавала труднощів. Вже в вересні 
ІІолуведько і Приймак стали турбуватися та домагатися від 
Андрієвського.а, мабуть, і від Грибівського, щоб уможливле-
но приїзд Приймака. В тон час виникли деякі неприсмно-
сті між Полуведьком, з одного боку, та Андрісвськнм і Гри-
бівським, з другого. Річ у тім. що ПолуведькО, маб)ть. не 
зорієнтувавшись і всупереч наказові, натякнув у листі до 
Сціборського. з яким стояв давніше в зв'язку і через якого 
діставав г р о ш ' В'Д полковника б. К-ця. що в нього був Ан-
дріевськнй і ще дві особи, яких, однак, не назвав. За це 
дістав гостру нагану, яка його дуже вразила. 

„В жовтні Грибівський, не знаходячи розв'язки пнтан-
ня пасу для Приймака, став радити. Щоб цей останній внї-

і залеґалізувати Приймака, як новоприбулого втікача. Але 
Приймак дуже боявся того, що йому доведеться пересидіти 
в в'язниці три місяці, і не годився иа цей плян. Він навіть 
зладив спеціяльного листа до Пригоди, в якім запитував 
його думки і просив Андрісвського той лист переслати. Од-
нак, Андрісвський того листа задержав у себе. 

„Листи з місця побуту Приймака ставали все більш 
тривожними. Одним із них Полуведько подавав, що ніби по-
бачеяня Андрісвського з гостями в скелях стало відоме по-
ліції, яка розпитувала про нього Полуведька, і що цей факт 
становить особливу небезпеку для дальшого перебування 
Приймака. 

.Писання Приймака ставали дедалі нервозніші. Він вн-
словлював розчарування з приводу „кустарних методів, лег-
коваження й недбалосте тих, що перебрали зобов'язання". В 
другім листі, пересланім Андрісвському для Пригоди, він перебуває 

ки на вказаній ним адресі. Першу було відібрано, а за дру-
гу банк звернув гроші, бо ніхто не зголосився. 

„В грудні Андр-нй дістав повідомлення від Полуведька, 
що до нього прибув'М. Селешко, який мас дозвіл побуту до 
11-го лютого. Він, мабуть, найліпше знас. яка була дійсна 
ситуація коло Приймака, і наскільки алярми цього остан-
нього і Полуведька були оправдані. В кожнім разі він рі-
ши8 винайти розв'язку справи з Приймаком, давши йому 
свій власний пас. Завдяки йому. Приймак покинув ФІнлян-
дію 22 січня 1936 р . П р и виїзді писав до Андр-го: 

„Останні тижні сталого побуту не мав і кожної хвилі 
чекав нещастя". 

Виїхав Приймак до Німеччини в доволі бадьорому на-
строї. По виїзді він нічого не писав Андр-му аж до місяця 
липня, і цей останній не знав, що з ним сталося, і де він 

писав Про „тупцювання на місці і безпомічність наших при 
ятелів". 

„Андрісвський, з свого боку, натискав на Грибівського 
через полк. Є. К., але нічого з того не виходило, і він не 
знав, як представляється справа. Серед таких обставин, Ан-
дріевський в грудні 1935 р. порадив Приймакові не покла-
датися ні на кого і або легалізуватися або вертатися до-

М. Селешко. описуючи свій побут в Фінляндії в кінці 
1935 p., подає цікаві спостереження із Павлусем: 

„Десь коло Різдва п. Полуведько познайомив мене в 
одному парку за містом із згадуваним комсомольцем. Він 
не знав, що я знав про існування такого чоловіка, бо я йому 
про те не згадував, його почали ми звати Павлом. 

„Павло жив в кімнаті, вннзймленій на ім'я п. Полу-
дому. При тому зазначив свої давні розходження з Прово- ведька в Гельзінгфорсі. 
дом Українських Націоналістів. „Перше враження, що я мав, що це чоловік хитрий. 

„Треба відзначити, що Приймак був ніби вражений цим ' не заляканий нелегальним побутом в Телс. та переходом 
останнім повідомленням. В своїй відповіді він застановля- j із Совстів до Фінляндії, говіркий і цікавий. З самого початку 
сться над фактом розходження і просить Андр-го не дово-' він дуже цікавився нашою заграничною політикою і багато 
інти до розриву. Загалом видавалося, що він засвоїв собі 
націоналістичні ідеї, або бодай фразеологію, як то видно з 
листів до Анд-го. 

„Пригода надсилав час від часу .чисти до Анд-го, — в хав на документ одного з місцевих українців. Полуведько 
став робити старання в цьому напрямку, але пому нічого 1 них він завжди запитував за Приймака, натякав на якусь 
не вдалося. Андрісвський в своїх листах до Полуведька ра- конспіративну роботу на галицькому кордоні, часом просив 
див, в разі безвихідного становища;' зголоситися на поліцію і надіслати йому посилку. Андр-ии носкій дві хирчові nocn;j– 

про неї розпитував. Здавалось, був з дечим ознайомлений 
Особливо його цікавили німці, які, як казав, тільки й мо-
жуть розбити большевнків. Рівночасно він зазначав, що на 
Україні народ німців не любить, і, коли б вони туди прий-
шли, то народ буде з ними воювати. 

„Бачились ми декілька разів, все в товаристві п. Полу-

„буржуазяою течією в мис-
тецтві, ворожою СОЦІЯЛІСТИЧ-
ному реалізмові, течією, яка 
активно бореться проти pea– 
лізму і завдає розвиткові на-
шої культури великої шко-
дн". Висловлюючи ці закиди. 
Вадим Собко дивується, як 
могли такі „абсолютно хиб 
ні" твердження з'явитися 
на сторінках „Вітчизни". 

У зв'язку з цією дискусією 
треба ствердити, що ні редак. 
ція „Вітчизни", ні члени npe– 
зндії СПУ. ні Вадим Собко 
не відважилися виявити чита-
чам, що сталося з Лесем Кур. 
басом й іншими його cninpo– 
бітниками з „Березолю". За-
гннувши від знущань в одно-
му із совєтських концтаборів, 
постать Курбаса так же нес-
подінпно й ексцентрично, як 
колись його інсценізації н і 
сценах Києва й Харкова, з'я-
вляється сьогодні на сторін-
ках підсовстської преси і три. 
ВОЖИТЬ СОВІСТЬ ОДНИХ І ВИКЛИ-
кас пароксизми ненависте в 
других — тих, що були enpu– 
чинниками ліквідації його ми-1 
СТеЦЬКНХ ДОСЯГНеНЬ І ЗННЩЄН- І 
ня ґюго самого,як людини 

О. Р. І 

ськии, запрошуюги дслсга-
тів до Шикаго, приблизно, 
такими словами: 

— Завітайте, панове, до 
ІІІикаґо, гостям раді!. На-
шс місто знане з свого nar– 
ріотизму, ми розбивали гр-
лови комуністам, то ми і 
вами займемось. 

Розуміється, після таких 
запросин гріх було б оми-
нутн такс славне місто! 

Хог я, особисто, не можу 
сказати кривого слова на 
Клівленд! Там мене npuu– 
мали так тепло й гостинно, 
що я дуже радо їхав би гу-
ііі на Конвенцію щороку. 
Тільки не знаю, ги колега 
О. Сип так само радо прш-
ме мене на кватиру?.. Та 
може і прийме, бо я бритви 
не брав. 

Ах, ви гне не знаєте істо-
РІЇ з бритвою? То я вап 
розкажу. В одному місті 
етла конвенція. Два дсле-
гати заїхаїи до кума на 
кватиру, шоб не платити 
готелю. Сиділи в нього ці-
лий тиждень, випили всю 
горілку, строщили всі eape– 
никн і голубці, аж наї:'шпнь 
прощаються і дякують ку-
моя'' за гостину' 

А віч каже: 
— Будьте здорові, їдь-ге 

шасливо, але бритву від-
дайте. 

А леї є гати були люди 
"сені і бритву віддали. 

І с е р 

ВИПРОБОВУЮТЬ РАКЕТУ 
..АТЛАС" ІЗ ЗАСЯГОМ 

6.325 МИЛЬ 

Кейп Канаверал. Флорида. 
— Летунство перевело вже 8. 
пробне випущення керованої 
ракети „Атлас", засяг якої ви-
носить G.325 миль і на таку 
віддаль вона мала б нищити 
ворожий предмет. Але досі цю 
ракету випробовувано тільки 
на обмежену віддаль. остан-
ній раз на віддаль 000 миль. 
„Атлас" — це найсильніша 
американська керована ракет 
та, її продукція коштує два 
мільйони долярів. 

К І Н Ь 
(1.1 циклу ..Запорожці") 

Гривастий КІНЬ 
імчався навмання. 

Копитом бив дорогу, 
пилом Криту, 

Невнстпчало сил' 
тому і:опнту 

Розбити землю. 
сум пройняв коня. 

Вій заіржав — 
хитнули СИПІ ЛУКИ. 

Луни дрижала 
в темнім тоні піль, 

І в тім іржанні 
плив гарячий біль, 

Живого серця 
нездоланні муки, 

Сльозу солону 
вітром (ЗСУШИЛО, 

Багряна туча 
блиснула крилом 

..Дивіться, хлопці, 
впав Микита Шило, 

Земля йому пером. 
Земля пером!" 

В огні табель, 
а гармат відлитім дзвоні МИ:ситі добра 
пам'ятка була 

І МЧІІРСЯ кінь 
у вишитій ПОПОНІ. 

Надвог. розкусивши 
вудила! 

А МАЛИШКО 

його про СЬЗта тамошні настрої. З його балачок виходило 
дещо інакше, як з совстської преси, яку я стяло читав Ко-
ли сходила розмова на німців, то я йому сказав, що я oco– 
бнето не вірю в щирість німців у відношенні до України 
тому йому треба мою хоппктеристеку німців брате обережно 

„За деякий час п. Полуведько сказав мені; що він має 
доручення перекинуте Павла до Еа,юпи. і що для того тре-
ба використати мін пас. Фотографія не зовсім підходила 
тому треба було рахувати на неуважність урядовців n o S 
нично, контролі. Мен, про те нічого з Організацїї не писа-
лн безпосередньо. Так було майже весь 

ведька, і розмовляли. Він розпитував мене про ЗУЗ, а я там. Все писалось мені через Полуведька!1 ' " ^ М О Г О " 0 б У Т У 
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ПАМ'ЯТІ ПРОФ. 0. ТЕРЛЕЦЬКОГО 
Дня 13 лютого ц. р. ПО-

мер у Львові на 85-му році 
.життя видатний історик. дій-
сннй член НТШ.,і громядсь-
кнй діяч, проф. Омелян Tep– 
лецький. 

Вже під час своїх студій в 
університеті у Львові. ЯК 
учень проф. М. Грушевсько-
го, розпочав свою наукову 
працю. Тоді помістив в'Запнс-
ках НТШ дві свої праці, а 
гаме: „Політичні події в Га-
лнцько-Валивсь к і й „ державі 
по 1340 році" і другу: „Коза-
ки на Білій Руси". РІвночас-
но інтенсивно працював у се-
мниарах тодішніх, визначних 
професорів, таких, як LUapa– 
невнч, Фінкель, Войцєховсь-
кпіі і в географічному проф. 
А: Ремана, підготовляючись 
до дальшої наукової праці. 
Після закінчення університет, 
ських студій почав учителю-
вати в реальній школі в Tep– 
нополі. Виїзд на провінцію, 
де не було бібліотек, був при-
чивою, що не міг продовжу-
иатн своєї наукової праці так, 
якби хотілося; треба, було 
комплектувати свою власну 
бібліотеку, зокрема, поглиб-
лював свос мистецьке знан-
ня. Мистецтво, особливо му-
лика. були йому дуже блнзь-

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ню Йори, Н. й. 

iloiill,– дошкільнят 
.Музичного Садка УМІ 

в Народному 'Домі 
В неділю 25-го травня в 

Народному Домі відбувся по-
ш:с малят Музичного Садка 

Артимишин — жваво внкона-
ли різноманітну програму: 
співи, танки, читання. Дуже 
цікавою точкою був виступ 
оркестри і „опера" Фоменка 
„Листоноша", яку виставлено 
в чудових декораціях. спеці-
яльно зроблених м н с т ц є м 
Л. Кузьмою і в гарненьких 

світі", часто виїжджаючи на 
села. Був довголітнім дири-
ґентом „Бонна", що за того 
часу став одним з найкращих 
хорів Галичини. Пів століт-
тя тому було мало нашої ін-
теліґенції, то ж прнходнлося 
працювати кожному в 'різних 

яЗ”^гш? ьГilgs Щ!ШШ:Ї S S ""”які” "од0а 
m i M L. ' „ Г - . . . - Галина Мнрошннченко, енер- л " матусі, 
чина те, що и пізніші подане ( г і н н а , 3 великою ініцїяти- Музичний супровід був в 
збудили „окраденою , і в о ю вихователька тих, які пе-ІРУках "Роф- УМІ п. Байловоі 

Перед першою світовою І ревувають ще в казковому ІІ на плитах. Діти подали сво-
війною, після однорічного пе-ісвіті чудес, стоять біля порога Щ виховательці китицю чер-
ребування в Чорткові, де був 1 Життя. Вона показала на ?оних рож. Сердечно вітаю п. 
директором гімназії Рідної цьому пописі добрі наслідки 

свсчл роботи. 
Під її керівництвом садок, 

який почав два роки тому ро-
боту з. маленьких мащтаОів, 
тепер розрісся і вже uapaxo– 
вус понад 40 дітей, в розпо-
рядженні яких вже с своя за-
ля для вистав, різні музичні 

Школи, переїхав до Львова, 
до Академічної гімназії. Та 
зараз прийшла війна і По-
кійний виїхав до Відня. Як 
прийшла черга на старші рі-
чяикн, його покликано до 
війська. В ТОМУ часі Союз Ви-
зволення України організував j інструменти, приладдя, тощо. 
працю по таборах полонених, 1 Цей попнс пройшов з ycni– 
потрібно було прелеґентів і х о м . І зібрав повну залю „та-
тоді Союз "вирсклямував но-ітУс ів" j ..мамусь", але п. Ми-
го з війська. Виїхав до табо-; Рошниченко була незадовіль-
nv В Раштаті v Німеччині н п ' Розхвильована, бо з 14-ох ру в гаштаті. .N Німеччині..діте- п р и й ш л о т і л ь к и l 0 j 
Праця в таборах спершу бу- м у Лисенківську „Козу Дере-
ла нелегка. Хоч полонених Зу" прнйшлося зняти, бо 
українців ^відділено від мос- не прийшли саме її виконавці. 
калів, але полонені, виховані Але решта: Леся Трембнцька, 
в російськім патріотизмі, а то Олесь Лабунько, "Борис Су-
й зі страху, що буде пізніше, "ЯК, Ігор Раковський. Мнро-
ставнлися спершу негативно с л а в Щкапаровський. Наталя 

. Не раз казав: „Якби не а то й ворожо до праці пре- Д1""?"1. Ігор Рак Наталя Чу-
було в світі музики, то не 1 легеятів.'Прнходнлося зачн-,Ма' 0 л е с ь Г і Р к а 1 Володимир 
знати, чи варто було б жи- н”атй лекції від астрономії, а - - Я Я 5 Я Я В - - Д Д Д - -
ти". (В особистому житті при-
ходилося переживати тяжкі 
хвилини у. Був знаменитим 
учителем, вмів зацікавити уч-
нів гарним викладом, a cnpa– 
ведливістю і тактом з'єднував 
собі любов учнів -так, що зга-
дують його вони дрсьогодні. 

Вчителюючи в , Тернополі, 
весь свій вільний час, при-
свячував Покійний праці се-
ред тернопільського грома-
дянства. Брав жваву участь в 
тодішньому політичному жит-
ті, виступав з доповідями нп візії. Про ту працю видав По 
різні теми, працював в ,.Про- кійний велику книжку п. з 

щойно пізніше, як слухачі; 
краще познайомилися з пре- ..Життя української громади 
леґентами, і перейти до укра- в Раштаті" (вийшла теж і в 
їнознавства. І дуже скоро німецькій мові) 
іюзвннулася успішна праця 

Филаделфія, Па. 
Митрополиче Богослужецня 

І Свято Матері. І 

11-го травня ц. р. в Катед-
ральному С о б о р і Рівноап. 
Кн. Володимира у Фнладел-
фії, відбулося врочисте Бого-
глуження, що ного перевів 
Митрополит Іоан, в асисгі 
митроф. прот. К. Даниленка-
Д а н и л є в ського, протосрея 
Миколи Угорчакд з Мілвілю. 
В повному складі співав Кате-
дральний Хор під диригенту-
уюю проф. С. Ю. Бутовського. 
З нагоди Свята Матері храм 

Мнрошннченко з гарним ус- був переповнений вірними 
ліхом роботи і бажаю її са 
дочкові дальших успіхів і ро-
сту. ' . 

Микола Фоменко 

Дітройт, Миш. 
День Матері 

11-го травня ц. р. в примі-
щенні української православ-
ної катедральної церкви св. 
Покрови влаштовано силами 
учнів „Рідної Школи" при тій 
же церкві та ЮСУМА при 
Осередку „Київ" Д і т р о й т 
День Матері. 

Свято відкрив п. О. Kana– 
нець, привітавши, зібраних на 
залі гостей. .Після привіту п-і 
Нссторовнч виголосила гар-
ннй і змістовний реферат про 

Глибокозмістовне слово внго 
лосив про євангельську сама-
рянку Митрополит Іоан, що 
присвятив його Матері світу, 
х^ з окрема українській мно-
гострадальній матері. 

Після св. Літургії відслуже-
но Молебень. Тоді в церковнс-
парафіяльній залі, відбулася 
спільна трапеза, в якій взяли 
участь Митрополит Іоан, ду-
ховенство, Церковний Хор. 
парафіяльний уряд, організа-
ції і до т р ь о х с о т гостей! 
При вході Митрополита хор 
проспівав: ,,lcno–Ласті Деепо-
та". Трапезу поблагословив 
Митрополит і „Хрнстос Во-
екреї ' наповнило залю. 

Після цього в гостинець Ук-
роїнськіи Матері піднесено 

ниця Подгурська. Як мале-
сенькі так і старшенькі дітки 
принесли своїм мамусям і не-
розлучним татусям, тільки 
одну радість і втіху! 

Після цього п-ні Марфа Ре-
вуцькд відчитала змістовний 
реферат, в якому подала істо-
ричвнії нарис народження й 
стверджеїшя законом Свята 
Матері в Злучених Державах 
Америки. Реферат обдаровано 
рясними оплесками. 

На сцені виступило ще, під 
проводом учителів паніматки 
Марини Дани ленської та о. 
Ревуцького, до двох десятків 
учнів суботньої школи та в 
супроводі клавіятури npocni– 
в'алн три пісеньки: „Моя ма-
ма"; „Квочка"; „Нош малень-
кнй песик". Та ще продекля-
мувалн: „Гарна мама" Н. Бе-
пе'зовська, „Не журися рідня 
мамо!" — Люба Резнікова: 
„Маленька дитинка" — Стеф. 
Курмая: „Мама, ти, як ангел 
з неба" - Теодор Курман; 
„Моїй мамі" . . . — Ніла Ко-
вальчук; „На Свято Матері" 
— Віра Гусар: „Поклін Мате-
рі" — Петро Гусар. І співи 
і декллмації справляли на 
присутніх миле враження. 

Акомпаніювала на протязі 
всього Концерту учениця — 
Некорович: співн підготував 
о. Іван Саьчук. 

Інспектор шкіл українознав-
ства'.у Фнладслфії д-р Юрій 
Мачук промовляв до присут-

Музячно-вокальний Концерт. Ініх матерів, батьків і гостей, 
Вступне слово на Концерті і щоб прищеплювали любов до 

виголосила через мікрофон'рідного українського слова. значіння української матері в 
родині, громаді та нації. Після голова Молодечого Сестриц-. пісні та посилали діток до ук-
реферату слідувала програма тва Діви Марії, пані Геня Кар. І раїнської школи та були жер; 
в такому порядку: „Молитва 1 бівннк, що привітала Митію- тпенними на розбудову Рідної 
до Пречистої Матері" - від-1 полита, духовенство і всіх Школи. 
співав церковний зкіночий хор!присутніх матерів та гостей з Останнім промовляв Мнтро-
нід днригентурою п. І. Кита-'Святом Матері. І н с п е к т о р полнт Іоан, що сказав: „Най-

По війні Покійний вернувся стого; „Привіт нашій матері" ш к і л українознавства д-р більшу силу у вихованні ди-
ЗорганІзовано читальню' біб-'до праці в гімназії у Львові. - збірна деклямація учнів Юрій Мачук прочитав nporpa– тяти мас мати, бо вона пле-
ліотеку прийшли правильні ,Незарабом перейшов на еме-;Рідної Школи; „Засвистали му Свята Матері. І кас душу свого роду, щоб раз 
лекції' ЛУЖЄ багато дав зор- рнтуру і тоді весь час прис- козаченьки" і „їхав козак за 1 На сцені два десятки до- дс,б,юм налите серце ввік не 
лкцн. д ) л с w i , n u дав оиН і j i ; „„.,„. . - Лунай" - Л Ланнлюк й шильних Діток, як ангели в прохолола Навчити дитину 

й полоненими ^ і ^ ^ ^ ^ ' ^ Г Т Й и 4 ^ Г г а х о в с ь к а скрипки "Ги"' Чс білих св.чточннх американсь- любовн до Бога, до ближньо-
11 мовою гідної ,р і с с о п і л к а . та„ець (ЧуМ а к" ких та барвистих українських го. до свого рідного слова; на-

гпиїзопани 
атр, хор, музика. Видавано праці 
книжки, часописи, життя розг Школн^ весь час штенсивноІ1!Гвйко"наа"о.х"міль; Деі(ляма-!І ібРаннях''"'"пчнків та дівча- вчлти її, як любити, як свою 
вивалося, то ж не диво, що ті 1 працював в Головному Виділі j u j , 0 jvfaMi" дуже гарно BH-'T 0"' шо сидять на дитячих прибрану, нову Батьківщину, 

стільчиках. По виклику внхо-;так і єною Рідну Землю —"це 
вательки пані А ніш Тадзінсь- шляхетне завдання вчнтсля-
кої дітки поодиноко підходять,вихователя, що н майбутньо-
до мікрофону та під акомпа-Іму буде компенсолане сторн-
ніямент клавіятурної МУЗИКИ і цею"! 

і Р. І д'виконуюті. о англійській та! Свято Матері закінчено 
керівництвом п-і Гаховської: Українській мовах цілий ряд;загальним спіном „Хрнстос 
танки: Циганський танець. 

табори дали прекрасних воя- j „Просвіти". 1921 р. починає к о н а л а Л с с я Палій; „Сільсь-
ків Україні: Синю і Сіру Дн- видавати „Знання" бібліотеку кйй танець" та „Ку-ку" -

науково-популярних викла- фортепіянове сольо Я. Ясін-

ФАБРИКА СОДОВИХ ВОД 
"У 1 КІ N G" — оголошує — 

ПРОДАЖУ СВОЇХ ВИРОКІВ, 
apoCieituv на пряндіших: иппчспнч гої.их. 

Також продпсмп хлібний та клюкоеішй кваси. 
Доставляг.мо по: 

Щ І Ш І К А Х . ЦЕВКОВНИХ ГРЮМАДАХ, ВАРАХ. ДОМАХ -
ТОШ.О.-

.'і.і.'.:о!'лннт.' лише содові води фірми "viKlNG" ! 
ШУКАЄМО ІІІОФКІ'А на ст.иіу працю. 

VIKING SODA WORKS 
87 - CaSton Avenue - GARF1ELD. ^. J. 

Tel.: OR 1-8800 j . ^ Tel.: ^ 6 -8^ ) j t , 

Щ EXPORT-IMPORT CO. 
2G3 MARKET STREET - NEWARK, N. J., USA 

Tel.; MArket 3-1908 
яка занмасться, крім 

ІМПОРТУ та ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ, 
висиланням ГРОШЕЙ та ПАКУНКІВ 

до всіх країн світу, 

ШУКАЄ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ПО ВСІХ БІЛЬШИХ МІСТАХ АМЕРИКИ. 

Заінтересованих проситься голоентксь усно або писемно 
на вище подану адресу. 
Власник фірми — д-р Василь В К Р Е Ш 

дів. Пише „Історію українсь 
кої держави", перший того 
рода твір в нашій літературі, 
що мав значний вплив на 
розвій державницької свідо-
мостн українського громадян-
ства. Новою була теж тема 
книжки „Вплив природи на 
історію України", далі „Укра-
їна заборолон Европн". Склав 
теж підручник географії для 
І кляси. Рівночасно дуже 
пильно працював над ieropi– 
сю Галичини. Майже щодеи-
Но можна було 'його бачити 
в бібліотеці НТШ. Була це 
'велика Джерельна тіраал, тцо 
охоплювала добу від зайнят-
тя Галичини Австрією 1772 
року до 1861 року. В часі ВОІ 
енних подій, вже готова до 
друку, мабуть пропала. За те-
перішньої большевицької вла-
ди працював Покійниії як 
професор історії в універси-
теті Івана Франка у Львові 
аж до останніх років, коли з 
огляду на хворобу і вік, мусів 
відійти на пенсію. 

М. Т. 

ської; „Вечірня пісня" і „За 
грай мн. цигане старий" 

Коли Ви вважаєте сеое полІ-
тичнмм мііґраптом — ам6иоа-
дором України, те зиаств про 
велиі:ий вклад Українського 
Народного Союзу в змагаи-
нях з а права України та у к р 0 

Інців, Ви напевно свідомі nfto 
в 'язку бути членом ЦІсІ 

організаоП. 

^ 

СОЮЗІВКА" 
Оселя Українського Народного Союзу в Нергонксон, Н. Й. 

-У ПРИЙМАЄ ВПИСИ: ^-
1. ДІТКИ у віці від 7 до 11 років на Дитячу Оеелю, 

яка триватиме 
для хлопців від 28 червня до 2fi. липня 
для дівчат від 27 липня до 21 серпня 

2. МОЛОДІ у віці від ї в до 21 року життя 
НА КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА, 
що триватимуть від 4 до ЗО геріїни. 

Зі-олошуватиеь на адресу: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Tel. Kerhonkson 5641 Kerhonkson, N. Y. 

Гопак, Козачок та Аркан ви-
конали учні Р. Ш., під аком-
паніямент С. Зозулі; Н. Цюра 
відспівала ..Мати доню коли-
хала" і ,,Женчик - бренчнк" 
піянінове сольо С. Зозулі; 
„Колискова пісня" та „Ми 
ростем" відспівала Віра Пота-
пенко; деклямація Л. Ґахов-
гької „Пісенька". Перед ви-
ступом оркестри ЮСУМА го-
лова бятьківсь'кого комітету, 
проф. ЯворІвський, виголосив 
коротку промову, п якій з'яеу-
вав . сьогоднішні; становище 
української матері на чужпні 
та на рідних землях. Після 
промови згадана оркестра під 
диригент^-рою п-і Ліди Сої ві-
ціграла три пісні: „Українсь-
ка думка" „Ген, нумо хлопці 
щ зброГ'. та ,Ле Дніпро наш 
котить хвилі". В оркестрі гря-
ли: О. Калиннч. С. Марилів 
та В. Гаховська - скрипки: 
А. Юра, І. Яворівський. М. 
Біляк, Я. Васьо - акордіон: 
Е. ЦІко — саксофон та О. 
Пшенична - флейта. Після 
програми подано на стіл чай 
та солодке, при якому гості 
мали змогу обмінятися своїми 
думками і присмно провести 
вільний від.праці час. 

М. К-ч 

Митрит о. К. Дцішлснка 
Д . І И І І . І І Ч К і . і . м и . 

Д-р В. Помірно, вет. лікар. . 9' х 

Чому м'ясо деколи СВІТИТЬ 
Недавно в малому містечку 

в Тексас м'ясар прибіг на по-
-і і цін ну станицю із криком, 
що все м'ясо і м'ясні продукти 
в його крамниці 
Поліція перевірила, чи м'яса-
реві „дещо" в голові не сві-
тить, а відтак ствердила, що 
м'ясо не тільки в того м'ясара, 
іле і в других м'асарнях дій' 
сно світить. 

Те, що м'ясо і інші м'ясні 
продукти світять, то нічого 
нового. Вже Арістотель про 
це згадус, а в середніх віках 
світяче м'ясо було дуже час-
тим яоищем. і з тим були ПО-
в'язані всілякі явища в при-
роді, як вітри, погода, воло-
гість, повни місяця й інші, як 
також всякі ворожби і пі-
дозри. 

Під час всіх восн часто зл-
бандажоваиа рука чи нога 
нагло зачинала світити. Пе-
релякані вояки скоро "переко-
нуи:і.-шс.ч. що то добрий знак, 
бо гірше було з тими, кому 
такі бандажі не свіліли вночі, 
а воняли, бо у таких часто 
кінчалося ампутацією ноги 
чи руки. 

Може б і в теперішніх часах 
ми зустрічали'більше спітячо-
го м'яса, якби не те. що наи-
перше засвічується жарівка 
в холодільні - ледівні, як 
тільки двері відкриємо. А втім, 
величезний поступ гігієни І 
перевірки м'яса, м'ясних і ін 

Причиною, що м'ясо деколи 
світить, є в першій мірі різного 
роду бактерії, що ростуть при 

світять, і низькій теплоті, або в соленій 
теплоті, або в соленій воді. 
Дальшою причиною, що м'ясо 
світить, є деякі ензими. До 80 
відсотків енергії, що повстає 
при ферментуванні, це форма 
світла. Ті світла можуть бу-
ти зелені, червоні, голубі і ін-
ші. залежно від роду ензиму. 
Бакте”рії і ензими слричиня-
ють не тільки те, що м'ясо 
світить, але і зміняють крас-
,:у м'яса. Ту зміну краски 
м'яса відмітив дуже виразно 
Рсмбрандт на малюнку „Зарі-
ланші віл". 

Той процес світла і зміни 
юльору м яса дуже часто вн-
тупає на соленій шинці. І 

Чоч процес солення м'яса с 
іужс старий, а практично 
іуже мало знаємо про самий 
іеханізм солення і запах со-
іеного м'яса. Величезну ро-
ію при соленні грають солі 
алітрн і додаток цукру та 
:онтроля теплоти. В нинішніх 
детодох солення балянс солей 
-алітрн майже в и к л ю ч и в 
голив бактерій на процес со-
іенпя. Тому рідко КОЛИ М'ЯСО 
лає зміну u красці-кольорі і 
1ІД1СО коли світить. 

М'ясо, що світить і має змі-
іену краску, не тратить спо-шнх продз'ктів зменшив фено- жнйчої ваіітоетн і не С ШКІД-

мен світячого м'яса. лнве. 

25-го ЧЕРВНЯ 1958 - відкривається -

„БОЙЧУКІВКА" 
(GLEN SPEY MANOR) 

у сусідстві Укіиіїнськоі-о 1'оСІтиичііічі Союзу. 
Харчування в нашій кухні, або вПШЙмасмо іш сезон 

ііи доступній ціні кімнати в НОВОМУ СУДИНКУ, 
в икнх о всі модерні ВИГОДИ, ВКЛЮЧНО з 

К У Х Н Е Ю ХОЛОДІЛЬНЕЮ ЛАЛННЧКОІО. 
Прошу інформуватш я : 

у Ніо Порі:у - , .АІ 'КА"; у Ню Джерзі М. ЦОПЧУК -
DRe-lSSS; а також від 25-го червня For! Jcrvis - 3-7979. 

коротеньких пісеньок і дек-'Воскрес" і М н т р о п о л нчим 
лямаціп і закінчуюті, свій Влагоеловенням. 
прекрасний виступ співом: 
.Отче наш . . . ” Старші діти 

Недільної Школи, під прово- j ^ J " " ,rp""""'' 
дом вчительки п-ні Марії Xa– ' 
рамбури. так само під пком- Ствпиїтв члгмшмм Укрмінпькоп 
паніямент виконали кілька j ннрожиого Cw..iy. в гай w o n 
пісень і декламацій, з окрема ', 0 П І В м а г и Иктмм М-га чХль^ 
гарно відограла на пяніно. тлЛм 9щ?ІШшЛЧ . 
„Українські попурі — уче-' 

Віднаймаємо НА ВАКАЦІЇ кімнати 
в ГОРАХ CATSK1LL 

З харчами, або без. Купання, лодкування і ловля рнб 
влисному озирі. Інформації: 

М. Kulynych 
35-04 - 89th Street Jackson Heights 72, N. Y. 
Tel - HA fi-3616 зранку або вечором, крім і уботн І неділі, ^ 
айо М. Kv.inmin. Rd. 2. Uox 399. Bluemounia"m, SauKerUes. N. Y. у 

-

і 

..є л П Р А Я К А 

В А К А Ц І Ї 
Хто хоче ппіхатя 

НА ЛГТШ, ВАКАЦП. 
маю пілповілні кімнати 
Д О ВИРЕНТУВАННЯ 

на ціле літо, як також приймаю 
на свої харчі. 

С став до купання. 
Голоситися до : 

Mr. A Mrs. STEPHEN BQSKA 
Box 84. Chesterfield 

Oakdale, Conn. 
Phone: New London Gl 2-4604 

Ііисловліою ц іао дорогою мою глибоку нрдяї:у 
Рідні, Приятелям і ЗнаАомим, які іп.ці-ш ocraii– 
ній ііоклін, моїіому спочилому, 6-го квітня 1958 p. 

чоловшрш, 
проф. д-рові Полікарпові 
ГЕРАСИМЕНКОВІ 

А помолились за спокій Пого д.мпі. 

Рівнож сіілпдаю щиру подяку за всі висло-
ія. ciiiBHjTTH, які я отримала. 

А Ш І А ГКРАСІІМКІІКО - дружніш 

Увага! х10 БА2^5 Увага! 
СПОКІЙНИХ ВАКАЦІЙ -

може їх провести ^в 

„ОНСАНА РЕСОРТ" 
GLEN SPEY. N. Y. 

CLIH Робітничого Союзу, в горах Кстскіл. 
Кімнати 1- і 2-осо'юві, I:J'XHH домашня. 

Все під зарядом п. ЮЛІЇ ВЕРТИПОРОХ. 
Зампилятн можна: 

Июарк. 11. Дж. - ES 5-6995 т о 6-ій веч.) 
або Port Jervls, N. Y. - 3-3119 1 цілий день і. 

' повідомляємо, що НАШ т т н т 
Pine Hill Resort 

в M1LFORD, N. J. 
Оудв відкрнтня 

з днем ЯО-го ТРАВГШ 1ПЛЯ р. 
ІЛлсМО також до В1ШАПМУ ВОНГАЛА одпородинні 

і дноролннпі на цілий літній сезон. 
Про ближчі іиформіщії. ааііггерееоваинх. прошу дзвонити: 

Atychaflo І Mnria HRYCK0W1AN власники 
157 Ave. "С" , N. Y - Tel.: САпаї 8-9884 

або; 
Atilford, New Jersey 4-4714 

ВАКАЦІЇ 
Якщо Ви нляпустс Ваші вакації 

на оселі ЖІІТІПІСЬКИХ, коло Liberty 

The White Star House 
HA ЦІ Л И П ГЕЗОН. або КОРОТШЕ. 

то прошу зарезервувати собі місце з кухнею, у якій можете 
собі вирити кожний осібно. 

По інчюрмиції писати: Parksville. N. J. - A 2YTYNSKY 
Кликати: Liberty 27J1; 790М 

300000p^OOOOOQOOOOOOCXaCSOOOC84JMBfKH 

1 ' 

У ФІНЕКСІ В ПІДМІСЬКІЙ ЛІТНИСЬКОВІЙ ДІЛЬНИЦІ: 

Your Broker 
of Paradise УаПеу 

in Phoeoix. Arizona. 
WHHnev 5-6974 - Evening 

Wt 3-5362 - Day 

Коло 900 родин закупило парцел 1 вартостн понад 1,600.000 дол. 
Багато із них відмовилися продати ті парцелі за подвійну 
ціну закупу. 

Уявіть собі скільки вяртостя принесе Вам парцелл Ія 10-ти ак-
рів. яку Ви можете сьогодні закупити лише за 1.950-00 дол.? 

Місто Фінекс г. майже одиноке місто в світі, яке розбудовується 
скорим темпом, Одні із найбільших індустрій, як : General 
Electric iS Spirry Kami та інші, ьже будують тут свої фабрики. 

Крім тоги Фінекс. із своїм гарним повітрям, вже сьогодні с най-
крпиіим місцем для літників, та иезиступшім длн людей хво-
рнх на астму, легені І т. п 

Коли бажасте дещо більше знати, прошу писати до: 
ARIZONA INVESTMENT A REALTY CORPORATION 
4117 С Bell Rd. R. R. 2, Box 98Я - PHOEN!X, Arizona. 

New Subdivision with 5 A 10 acres parcels could be purchased still 
a t : Total Price only S 1,05000 per 10 acres with 107o down 

St S 50.00 Monthly incl. 67c. 
We also have other good investments from 1 up to 1,000 acres 

of land, from S 35.00 per acre, 
мКгмо нашу філію у ДІТРОПТГ під адресою: 

743 No. Melborn Ave. Dearborn 7, Mich. - c7o Mr. Peter E J t o w r f 

v 

K 

ь 

Д О Б Р Е ВІДОМА 
( КІ'КД УКРАЇНСЬКО! 

П У Б Л І К И 
найбільш модерно 

устросна 

ЮВЕЛІРНА 
КРАМНИЦЯ 

І Р А Д Ю - Т Е Л К -
ТКХН1ЧНІІЛ СКЛАД 

218 East 14th Street 
New York 3, N. Y. 

Tel. : OR 3-5875 

Н а д входом великий 
годинник "KARS" 

Швайцарські годинники 
"DOXA" - 17 камені-і. 
14 кт, золото - S 49.90 

Ніяка друга фірма не може 
замінити кваліфікацій Ha– 
ішіх годинникарів 1 юнелі-
рів. відносно прецизійності 

праці. 
Імпортовані ишайцарсьі:і 

частини. 
Писемна ГАРАНТІЯ на 

КОЖНИЙ р е П е р О В О Н Н Й ГОДНН-
Ннк. 

Наші праці вні с 
РККОМЕНДОВАНІ 

знаною швайцарськоіо 
фірмою "OMEGA". 

НІМЕЦЬКІ ІМПОРТОВАНІ 
сильної конструкції 

МАНИШКИ до ПИСАНІЙ! 
з 5-Літиьою Гарантією. 

1. Друкуг. до Й копій. 
2. Дво-кольорна лента. 
3. Автоматичний табулятор. 
4. 50 знаків. 
5. Практичний футерал 
0. На укр. або аиі'Л. мовах. 
Лише у нис мо:киа купити, або 
:шмовити поштою aa — S 79.9.1 

Німецькі КОретКОХвнлсиі І 'АДІО-АНАРАТП 
BLAUPUNKT-SULTAN" S 0Л.95 

Як також кращих фірм "TELEFUNKEN". 
"GRUND1G" я НАТКФОІІО.Ч І Гим иіл S 00.95 

I i . U i w : t i r консольні та пінітатнині від S 99.UO 
Фотографічні АПАРАТИ німецькі та амер . . від З 15J8 
II v ГЬ.'І'ОІхіі ивтоматнчні та звичайні від J 15.9Л 
Б У Д І І Л Ь Н И К Н німецькі, власного імпорту , , від S 2.9.') 
Готові АНТКНИ для коротко-хннлеиих-невдач від ^ 9.9о 
Великий вибір І ІОДАРКІВ із кріпити :у 1 сріПли. 
Німецькі uepa "PEL1CAN" - 14 кт. золото . . . . S .7.95 

ВКНТИЛНТОРИ, АПАРАТИ для штучного охолоджування. 
БЕЗПЛАТНА ІНСТАЛЯЦІЯ ! 

Напрана коротко-хвилевих раліо-апаратів. 
, і : і м і М ! ! ч и т і ш п ни складі. 

То не всеидно. ДЕ складати ощадності 
МІСЦЕ Н А Ш И Х 

ОЩАДНОСТК!1 С 
в найбільшій 

УКРАШСЬКІП 
ЩАДНИЦІ 

THE PARMA SAVINGS CO. 
в КЛІВЛЕНДІ 

А пв тому, що ТУТ : 
1. Н А Ш І Г Р О Ш І G Б Е З П Е Ч Н І . Вони не тільки г. обозпе-

чені Федеральною АГенцісю, але й гиринтіївині сімсот тн-
сячамн доляр'н иласіюго й резервоиого фонду; 

2. Н А Ш І ГРОШІ с під ДОГ.РНМ ЗАРЯДОМ. Заряд ие ли-
ше складастьея з фахімцін. иле й мас за собою досвід 42 
успішних рокір. у службі для громади; 

3. Н А Ш І ГРОШІ с в УКРАЇНСЬКІЙ УСТАНОВІ. Не т1ль-
ки дирекція й персонал с українські, але л фінансова до-
помоги йле на користі, українським Товариствам; 

4. Н А Ш І ' Г Р О Ш І приносять нам ДОХІД, бо заробляють 

НА 
ОЩАДНОСТІ ПЛАТИМО Зі Я 

ПРИЙМАЄМО ОЩАДНОСТІ З УСІЄЇ АМЕРИКИ 
ПОШТОЮ 

tltk ипши: і іши ІМІЛ 
ЦКНТРАЛЯ і ФІЛІЯ (Ukrainian Oftlce) 
п̂ ЗЯ RwJ?e RoiH 2190 Profewor Street 
Cleveland 29 (Parma), 0. Cleveland 1.1, Ohio 
Tel.: 1U 4-8700^-^-^-ї.1 Tel: ^ Ь3627 

Майно понад S 12,000.000.00 



СТЮГ.ОЛЛ. r v r ; o T ^ 7 т-„ ттт7г^тт.т ^ f t r n Ч 1ПЯ 

PROFtlSSlONALS 

DR. ANNA MESSlNG 
ЛІКАР З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське усунсн- j 
ня всіх вад цсря. зайвого во-
лосся. зморшок, "racial Uo– 
lift" без операції. 

Прмйчал пі. in тмояя. 
ІЗО West 57 St„ New York City 

Тедеф : PLaza 7 1282 
t - - - -

9 . ! l A 'ПРОДАЖ І 

П Р О Д А М 

БАНДУРИ (3) 
ІСпікати впечері: 

ESscx 3-2825 

"РЕСТОРАН 
ІІЛ ПРОДАЖ 

64 Е. 7th St. NEW YORK 
Продасться .1 уваги тіа хворобу 

П.т:к-HHKU. 
Інформації телефоном: 

ORCROII 4 5852 

Rl AL ESTATE 

i-po.l. мур. БУДИНОК 
иа Crown Street, Гиля Utica Avc , 

Brooklyn, біля парк)'. 
Поміркована ЦІННІ 

Тслсф : PR 2-2.423 вдень' 
PR 1-8(194 всчоі)амн 

З уваш на" старість власника. 
ПРОДАСТЬСЯ 

ДОБРИЙ ДІМ 
10 кімнат. 2 латишки, модерна 

кухня, огрівання: можна VM:H– 
ВЛТИ як 2 рол., або винппма-
ти на літо: 20 акрів лчу , 2 
кплі будинки: чудопнй краг. 
вид: здоровий клімат: добре 
сусідство: 2 милі до Saratoga 
Lake. 

Ціпа тільки — S 10.000 
За ближчими Інформнціпми 

пишіть до власники: 
W. WALLEN 

R. О. 1 Mcchanicvillc. N Y. 
Phone: 871 Ml Saratoga 

ИІАДГТЬ У ЛКГКИП СПОСІБ: 
КЛЛІУПТК сво ї Б о н д н 

ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ СЕПВПІҐС! 

Демократи передбачають перемогу 
в Каліфорнії на основі вислідів правиборів 

Сан Франсіско. Правибо-1 Бравн, який може похвалитв-
рн в стейті Калнрорнія збіль- ся 1,512,583 голосами (в тому 
йшли надії демократів на здо-1276.280 республіканськими), 
буття губернаторського стано- J Т І числа не с кінцеві, бо ще 
иніца в осінніх виборах цього !цемас повного внеліду голосу . 
року. яке то стлновище д о в п ' „ „ „ „ „ Д г т в nnttu nainvaTU п п о 
роки було в руках республі 
яанців. За кандидатуру на гу-
берннтора змагалися респуб-
іікансць сенатор Вкіьям Ф 

Новленд. який лістап всіх го-
л о е т - - 1.007.491 ( в тому — 
206.311 демократ, голосіч) і 
демократ стейтопнн генера.ть-
инй прокуратор Елмунд Д ж 

вання. Але вони свідчать про 
те, що сенатор Новленд може 
в т р а т и т и губернаторський 

ло”т для свосї партії, і дсмо 
кратн по раз другий в цьом.', 
столітті здобули б пост губер 
натора в тому традиційно ре-
спубл. стейті. Республіканці 
можуть восени ц. року втра-
тктн”'й сенатське становище, 
яке займає тепер Новленд, і 
яке може здобути демократ. 
Демократи можуть здобути і 
становища конгресменів в ля-
стопадовнх виборах ц. р. 

MlSChLLANEOL'S 

СКОРО ЛКГКО 
НАЙЛІПШЕ 

ГРОІШ 
ДО КРАЮ 

10 р у б л і в - за S 1.00 
Оплата S 5 0 0 за персенлку 

до 5.10.00 
ПОВНА ГАРАНТІЯ. 

ПОСВІДКИ ОДЕРЖАННЯ. 
'Еі:сиресопа лостава до 2-ох 

тижнів. 

GRAMERCY 
744 Broad Street 

(Room 925) 
NEWARK 2, N. J. 

В 
Licenced hv Dept. of Banking 
and Bonded for your protection. 

PARCEL A TRAD1NG 
CO. 

80 Last 7th Street 
NEW YORK C1TY 3, N. Y. 

T e l : ORegon 4-393(1 

ВИСИЛКА ПАЧОК до всіх країн Европи 
ФАХОВО. СОЛІДНО (із дешевою оцінкою) та' СКОРО. 

ВИСИЛКУ І МИТО ПЛАТИТЬСЯ ТУТ. 
Лстунською поштою до 8-Ю днів. 

Маємо на складі ГУРТОМ І ДЕТАЛІЧНО такі товари: 
ШКІРУ м'яку і тверду — ХУСТКИ швейцарські. японсь-

кі. аргентинські та інші. - МАТЕРІЯЛІІ вовняні імпор-
товані і місцеві - ПОЛОТНА - ВСІІПП - ОКСАМИТИ 
СТРУКСИ та ін. - МАШИНКИ до стриження - ВРІІТ-
ВІІ та НОЖИЦІ - також німецькі ДІЯМАНТН до pl– 
:'.аиіпі іч.ла у Великому Виборі. 

- ЦІНИ НИЗЬКІ -
Крамниця відкрита: 

ЩОДЕННО — від 9-ої рано до 8-ої вечора, 
у НЕДІЛЮ — від 9-ої раио до 4-ої по пол. 

M I S C E L L A N E O U S 

ВИСИЛАЙТЕ 
до ЕВРОПИ 

через відповідальну 
фірму 

USAM Corp. 
Вв можете висилити 

абсолютно все — КРІМ 
УЖИВАНОГО ОДЯГУ. 
Мито і всі інші оплати 

платиться тут. 
Відборсць не доплачує 

нічого. 
Ж А Д А Л Т Е ДАРОВИХ 

КАТАЛОГІВ. 
ТиІ.'ОИС H."l l ; i i ДО 

ПОЛЬЩІ І РУМУНИ. 
USAM CORPORATION 

Склеп: 
104 W. 29th Street 

- . . . near 6th Avenue 
New York 1, N. Y. 

Tel.: CH 4-7803; 7809 
Відкрито ЩОДЕННО: DO 

в СУБОТ 
Закрито 

ІЕПНО: 9-ІІ І 
11 : in до ї ї , 

в НЕДІЛІ І 

шмат 
УКРАЇНСЬКА 

ФУТРЯНА ФІРМА 
пнмш'.-і. на замовлення 

НОВІ ФУТРА 
і персмодельовуг: проходжені 

футра по найновіших 
фасонах. 

Приймає футра на 
ПЕРЕХОВАННЯ-STORAGE. 
Відбір і достава н.і .місце. 

J. WUJK1W, Іпс 
MANUFACTURING FURRIER 

i l l Е. 7th Street 
New York 9, N. Y. 

Tel.. Spring 7-8710 

П о с п і ш і т ь п і й м а т и Р і ч н и м і Д р у з я м П О С И Л К И - Д А Р У Н К І І 
Найбільш відповідальна фірма ВИСИЛКИ ПАЧОК до всіх країн Европя 1 других 

PACKAGE EXPRESS 8с TRAvEL AGENCY, Іпс 
(UCENSED BY U.S.S.R.) 

BROOKLYN. 1530 Bedford Ave.. (cor. Lincoln Place.) Tel.: 1N 7-6465 - !N 7-7272 
NEWARK, N. J - 312-14 Alarkct St.. Newark, N. J. - Tel.: Ml 2-2452 - Ml 2-1681 

Відкрито в НЕДІЛІ — від 9-4 по пол. 
Посилати можна ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ (матеріали, одіж, харчові продукти, ліки, 
машини до шиття, акордеони і т. п ) . Достава пачок Гарантована, підпис відборця. 

Всі видатки і мито оплачується у бюрах фірми. Кожна посилка забезпечена. 
Посилки доставляється адресатам, протягом двох місяців; летунською nora– 

тою 8 -10 днів. Для вигоди кліг.нтів при бюрах вашої фірми с великий і різно-
родний вибір товарів найліпшої якости по уміркованих цінах. 
Фірма відкрита: ЩОДЕННО, включаючи НЕДІЛІ від 9-ої рано до в-оі веч., 

я СУВОТИ: від 9-ої раио до 4-ої по пол. 
Бюро в НЮАРКУ відкрите тепер в НЕДІЛІ — від 9-ої рано до 4-ої по пол. 

Бюро в НІО ПОРКУ при '2-ій Евс. відкрите кожної суботи 1 неділі: 9 раио до 4 п. п. 
Н А Ш І В І Д Д І Л И : 

78 — '2nd Avenue,"^ 
NEW YORK 3. N. Y. 

O R c g o n ^ - l S W ^ ^ 
651 Albany Avenue, 
HARTFORD. Conn. 

CHapel 7-5164 

11601 1 os. Canipau Avenue, 
D E T R O I T 12. Mich. 

TOwnsend 8 0298 ^ 
121 S. vermont Street 
LOS ANGELES, Calif. 

DUnkirk 5-6550 

в а п н и н к я п і 

837 N. 7th Street, 
P H I L A D E L P H I A 23. Pa. 

WAlnut З 1747 :; 
1241 Ashland Avenue, 

C H I C A G O 23, 111. 
HUmbold 6-2818 

Іж^їІ 
6Ш 100H air cwmwtifMM юом WITH A warn'tow vitw 

lttti Ugjaj Оид fifgJjrtjjl 

o c t ^ , 

1Ш: РАІКІН6 

lrctli CKem ' tr irt a СІПЇІЄІІ14 
let Baltf la b u r l"aH ' Оа-иц 
І п и и ' Hatitt " Wrr-r' lta. lt 
K.jM.f Saao. j l CalnUiwtat 
t . . - ( w U . . U . 

to Dec. 1st 
20 0Г 124 RMS 

Daily P,i P t n o n 
Ooublt Otcuponcy 

includes 
DEUC10US WiALS 

ШAXFAiT l O l N N d 
tmtfin flen traileWt 

Add. 51.00 July A Aug. ^.T!3?! 
Ukrainian Owner . S !i :" 

Scheiba l 3 J r ; 2 
N Y. OR. BR 9-5962 S^X 
Write For Free Color Brochure 

or See Your Travel Agent 

Засновано 1921 p. 

Замовляйте ВУГІЛЛЯ тепер. 
Низьні весняні ціни. 

E v e r g r e e n 3-4450 

MAPLE 
COAL У COKE Co. 

72-74 Box Street, Brooklyn 22, N. Y. 
Достава дої 

M A N H A T T A N j W Q U E E N S m B R O N X 
fred 4 , O i l U i i n i p i X - Український 

KUDLAK vr)H r j U 1 lX"1 S ВЛАСШПГ -

І 

ВИСИЛКА ПАЧОН до всіх країн Европи й других 
КОРИСТУЙТЕСЬ УСЛУГАМН ВІДПОВІДАЛЬНОЇ, ВВРЬТИВОЇ 

і СКОРОЇ ФІРМИ 

GENERAL PARCEL ft TRAvEL CO., lnc 
(Licensed by the USSR) 

135 West 14th St. - NEW YORK 11, N. Y. - Tel.: Crlclsca 3-2583 
Після договору з ІНТУРИСТОМ фірма маг. право висилати ПАЧКИ до всіх 

КРАЇН ЕВРОПИ й АЗИ. 
Всі оплати, включаючи мито, оплачусться в ОюрІ фірма. 

9 ВИСИЛАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ 9 
ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА. - .КОЖНА ПОСИЛКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА. 

ф В Що!-І ВЕЛИКИЙ ВИВІР ТОВАРІВ ф 
ПАКУНКИ МОЖНА ПРИНОСИТИ ОСОБИСТО. АБО ПРИСИЛАТИ ПОШТОЮ. 

Висилаючий одержить посвідку амер. пошти і особисту розписку адресата. 
Відкрито ЩОДЕННО — від год. 9-ої раио до 6-ої по полудні 

в НЕДІЛІ — до год. 4-ої по полудні 
Для вигоди наших кліентів відкрито філії в таких містах: 

116 East 7th Street 
NEW YORK. N. Y. 
YU 20380 

iry Roa( 
C L E V E L A N D і з , Ohio 
TOwcr 11461 

11339 Jos. Campau 
D E T R O I T 12. Mich. 
TOwnscnd 9-3980 

І 332 Fillmorc Avenue. BUFFALO 6. New York. MOhawk 2674 

632 West Qirard Ave. 
P H I L A D E L P H I A 23, Pa. 
WAlnut 5-8878 

БЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ'Я! 

АРТРЕТИЗМ 
Нормальна рука Досліди я SPEARS Артретмчка рука 

пі ї ї : і і і і їм ми рі д л я іч і -
11 - І : . І І ІИ:І ТИСЯЧаМ ТЯЖ 
м і н і ч і л . ' " ” п І'1' н е и д -
ш НІЯКОЇ н:і i l l НЯ ІЮ-

МІЧ Г ЇХ ;ifii (и і м ч и ш 
і pi-1'М.і н і ' п и л ООЛЯХ. 

ЗІ і :и іп ПІ І m i l l I I -JM-CO– 
іі.піі я цьому лікуванні. 
піп допомогло ii.i.i– так 
багато людям а їх бо-
.ііи І окаліченні, .ті п-
нпі.і-ч листовно до нас 
за в і д п о в і д н о ю без-
11.1.пі сі т і л і т е р а т у р о ю 
та кі і ні І:ІІ'ПІ' Вашого 
місш'пої о лікаря - xlpc– 
прпктора. 

S p e a r s Chiropract ic Hospital , Dept. B-102, Denve 20, Colo. 

wv^rvvsrt,^iN^vvvi^ivi^^vv^^^^v"^w^SArtAArtrtrtA; 

SUPERlOR РІЕСЕ GOODS Corp. 
НАПЛІПШЛ ЯКІСТЬ ПО НАПНИЖЧПХ ЦІНАХ. 

Імпортовані 1 тлтсінні НОВІШ ШЕРСТЯНІ, иа ІІЛЛІЦІ. 
Ш)ВНП І ШОВКИ па СУКНІ. ВОВНЯНІ ШАЛІ І 
ВСИПИ на ІННІВН. 

Велика ЗНИЖКА для тих ПОКУПЦІВ, ЩО висилають 
ПАКУНКИ до ЕВРОПИ. 

200 ORCHARD STREET (Near Houston Street) 
Tel.: AL 4-8319 N E W YORK 2 , N. Y. 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 
НЕ ПОВИННІ 

ТРАТИТИ НАДІЇ 
о 

ВСЕ ХТОСЬ НАЙДЕТЬСЯ, ЩО ВАМ ПОМОЖЕ. 

МОЯ Щ Л Ь ПОМАГАТИ ХВОРИМ 
ВІДЗИСКАТИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я 

ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
(ПРИРОДНОЮ МЕТОДОЮ). 

Години прийнять: 
ЩОДЕННО пц 9-ої рано до 7-ої пгчора. 

В неділі 1 святе за попереднім зголошеияям. 

Те!.: 
Mitchell 2-0773 

(JOSEPH MiLLER, D.C., Ph.C. 
790 BROAD STREET 

. NEWARK, N.J. 

Доктор МАПКЕЛ 
N. D. 

рекомендує 
М І Ш А Н К И 

ЛІКУВАЛЬІЕКХ 
ЗЕЛ і РОСЛИН, 

у формі чаїв 
і микстур, 

' а саме: -
і . 

І 

Прн астмі ft інших бронхітнчішх иеломягаинях 
о'”обливу мішанку з трав чай ч. 10 

2. При недомаганнях вирок і мочового міхура — 
чай ч. 11 

3. При недомаганнях печінки і жовчевих органів — 
чай ч. 16 
або рослинний лік "Chionntus" 

1. Прн ревматизмі ft артретнзмі — чай ч. 18 
або пастильнії "Tri Cops" 

5. Прн нервовому розстроі і безсонниці — чай 
ч. 20 - . 

в. При простуді й кашлі - - чай ч. 21 
7.. Прн жіночих недомаганнях, після сорокового 

року життя - - чай ч. :ііО 
8. Для дітей при моченні в часі сну — чай ч 60 . . 
9. Для відбудови фізичних сил, після надмірного 

ослаблення тяжкою пцицею. або хворобою — 
лік рслиішнгі "ВМВ" (В. ,М. В.) '. 

10. При язві жолудка. згагн. газів і відбиванні — 
- лікарство "(jcn-Ruc" . 

11..При високому тискові і: рови — рослинні 
пастильки 

12. Особливий чай для мужчин, що почувають себе 
ослабленими і нервовими - ч. 100 

13. Особлива мішанка-чай. що без болю регул юс 
жолудок "W'ealt Tea" — пачка 
Розвільнюючий чай ^ "Lexativc Tea" 

14. Жень-Шень в капсулках - пляшка , . ' 
Европсйські термометри до мірення гарячки . J 

зовнішні 
” кімнатні ' 

Писати можете до нас у всіх слов'янських мовах. 
Поштові замовлення висилаємо порученнми посилками, після' 
одержання грошового переказу до ЗДА. - В Канаду та інші 

держави після одержання ,.Моні Ордер'. 
Dr. MICHAELS N. D. HERB CENTER 

1223 Milwaukee Avenue Chicago 22, i!linois 
СКЛАД ІСНУС ПОНАД ЗО РОКІВ. 

Тисячі всяких лікувальних рослин зі всього , світу 1 
ЖАДАПТЕ КАТАЛОГІВ ! 

5 2ЛЗ 

5 1.75 

S 2.15 
S 2.ОД 
S 2.73 
5 З.НО 

S 2.10 
S 1ЛЗ 

5 я.по 
S 3.00 

S 4.83 

5 2.35 

5 1.79 

5 3.00 

S 1.00 
5 0.50 
S 5.30 
5 1.75 
5 1.35 
S 0.89 

П А Ч К И ВАШИМ ГІДІИ1М В СТАРІМ К Р А Ю 
з оплаченим тут МИТОМ і ІОО?о ГАРАНТІЄЮ. 
НОВІ РЕЧІ - МАТЕРІАЛИ - ШКІРА 

ггаки. 
ДОСТАВЛЯЄМО ПАЧКИ В НАПКОРОТШОМУ 
^ Ч А С І . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

НАША НАПЛГПША РЕКОМЕНДАЦІЯ - БАГАТО 
ТИСЯЧ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ПО ЦІЛШ АМЕРИШ 

Central Parcel Service, inc. 
220 South State Street СНІСАСО 4, ill. 

Phone 
WAbash 

29354 
Наша давновідома фірма 

мас договір з ІНТУРИСТОМ 
від 1947 року. 

СпепіЯльні ціни їла 
читачів „Свободи". 

Ч,упуйте в пхдприемствая 
і'(о оголошуються 

в ,С в о б о д f' 

BEHRENS Bros. 
EST. 1914 

ОЛИВА 
д л я ДОМУ 

АПАРТАМЕНТІВ 
' І ІНДУСТРІЇ 
КРАЩЕ ОГРІВАННЯ 
ВІЛЬШИП КОМФОРТ 

І ДЕШЕВО З НАШОЮ 
НАЙВИЩОЮ ЯКІСТЮ 

COAL - COKE 
FUEL 0(L 

BURNER SERMCE 
The Type You Like 

Call UN 7-2700 
Yards in Secaucus A N. Bergen 

N. j . 

Поштові замовлення викону-
стьсп негайно. 

Внсиластьс даром кьталоги. 
ОВ5ЛЕГЯ 

Імпортовані а Німеччини 
ДЛЯ ш . і о і РОДИНИ. 

в 
Ніи'-цьі.і "Pcrlon" пончохи 

різноіюдні - 51.25 
Щойно одержано 

ЛІТНІ САНДАЛИ. 

НімецькТ^боч' ЧОБОТИ 
І домашні^ЧЕРЕВИКИ 

у великому виборі. 

SALAMANDER 
335 Е. 86th Street 

New York City 28. N Y. 
Tel: EN 93045 

Відкрито щоденно: 10-7 
в четвер: 10-9 веч. 

в 
58 02 Myrtle Ave., Rldgewood, 
Brooklyn (Вхід від Center St.) 

Tel.: Ev 1-3727 
в 

Відкрито щоденно: 10-7 
в середу: до 6 веч. 

в п'ятницю, до 9 веч. 

RESTAURANT 

Повний обід від 32.85 Bemtrrt, 
іа 10-1,000 осіб. На бажанню 
тряватиі залі. Спеціяльне меяв 
ід групові обіди, прийняття. ПО 
ЛЯЛЯ 1 Т. Д. РспІЯ-т:шпі. Пере -
(уска від полудня до 3-ої год 
CARL H O P P L ' S – УА 5-6035 

YaUey Stream Park inn. 
Merrlck Rd. vaHev Stream. L. І 

G R І P S H О L M 
RESTAURANT 

324 East 57th Street. N. Y. 
Иайліпйіе ш'педськс 

SMORGASBORD 
Перекуски - Коктейлі Обіди 

Відкрито: кожного дня. 

B U T с . ft. S A V I N G BONDfr 
A N D S A V E 

Можна тепер дістати в ЗДА 
"UKRAINIAN SALVE MAZ.'' 

SVIPA"NI„– 

ВПЕВНІТЬСЯ, 
що Ваша 

ДАРУНОК - ПОСИЛКА 
до КРАЮ б 

100 0Іо забезпечена 
m , 

Коли внснляггге cSif:j 
і пакунок впевніться, пю 
' висилаєте його через ав-J 
іторизовяну фірму і ви 
(мигайте доказу забезпе-
ЧРННЯ. 

По п у RamnMy няйліп 
чому інтересі посилятиі 

І через вілпочідяльну фір-
'П'. яка с в Лизнесі понад! 

'?5 років. Ми гордимося! 
І чяшого ввічливою, доб-І 

юю, уважною і скорою j 
-иЗелугою. 

Пакунки одержані по-
Іигтою. полагоджупткея Г 
'ччейластьея рахунок до! 
І 11-ох годин. 

в 
Найдіть до одного з ияших 
Ібюр 1 жадайте, щоб керівник! 
ічоказав Вам посвідчені ВІД-
"їнті:и нашої зябезпеченевоІІ 

поліси "from Door to Door". 

,GLOBE PARCELJ 
SERVICE, inc. 

! Пишіть або телефонуйте ля І 
найновішим інформаційним 

каталогом. 

716 Walnut Street 
PHILADELPHIA б, Pa. 
Те!.: Walnut 5-3455 

І D U N L E Y H A T S H O P 
і 14 SA1NT MARK'S PLACE, NEW YORK C!TY 
і (Іст 8-ма вул., між 2-S Евеию) 

. Щойно одержано новий транспорт імпортованих КЛПГ.-
v ЛЮХІВ на літо, со.юм'яних від 5 1.30 та Панама-Банґорас. 
' иепромакальмі від S 2.95 і Гіі.імнс. Маємо власного виробу 
у найкрашої якости в різних кольорах і найновіших фасонах 
4 та відомої марки капелюхи KNOX. Кожний капелюх га-
' рантова ний. Куплений у нао капелюх чистимо фабричною 
7 методою. Пригадуємо, шо у нашому відділі МУЖКСЬКОІ ГАЛЯИТЕРП першої якости 
5 ріпнородні сорочки, знаної марки "JAYSON" й Інші з короткими рукавами від S 1.2.1 вгору. 
; Всі сорочки ґармнтовані в прапиі. У великому виборі також: доніекики найлігшюї нкпс 
Г тн. п:ір:ісо.іі, імпортовані снімі-ріі. краватки, скарпеткн, паски, шалики й купелеві п і;н и 
^ І іиші po4L — Просішо зайти і переконатись про чисоку якість матеріялу та низьку 

фабричну ціну. - Говоримо по-українськи. 
в Отворе по щоденно до 8-ої веч., в суботш до 10:00 в 

D U N L E Y H A T S H O P 
14 SA1NT MARK'S PLACE (East 8th St. Be). 2-3 Ave.) ' NEW YORK, N. Y. j 

? A L V V 

НА АРТРЕТИЗМ. ПОСТРІЛ 
І РЕВМАТИЗМ. 

М А С Т Ь U K R A I N I A N S A L V E по. 
магас на облекшенвя болів і по-
гаиого почуття, що його викли-
кус постріл, артретнзм 1 ревма-
тнзм. Приносить пільгу в боля? 
мускулів, які є наслідком яад-
мірної праці і перевтоми. Цю 
масть поручасться особливо на 
болі мускулів на спині в лопат-

1 ках, на раменах і суглубдх. За-
мовте відразу один слоїк. 

2 oz 51.25 
поштова оплата . .15 

Пишіть до: 
OUFFER1N DRUG STORE 

Department 2. 
239 Duflerin Avenue 

WlnnipeK, Man.. Canada 

1991 Broadway 
New York 23, N. Y. 
Tel.: LYceaw 50900 

4102 Archer Avenue 
Chicago 32, ill. 
Tcl–: FRonttcr 6-6399 

1313 Attdison Rd. 
Сої. Superior Avc A 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 
Tel.: UTah 1-0807 

300 West Broadway 
So. Boston. 27, Mass. 
Tel.: ANdrew 8-8764 

6446 Michigan Ave. 
DetroH 10, Michigan 
Tel.:^TAshmoo 5-7560 

683 Hudson Avc 
Rochester, N. Y. 
T e l : BAkcr 5-5923 л , 

39 Raymond Plaza, West 
Newark 3, N. J. 
Tel.: Mitchell 25334 

48 Е. 7th St. 
New York City 

T e l : GR 3-3550 
ПАНАМА - КАНВА 

- Д М Ц -

Р О З Ш У К И 

Емілія САЛАНЬКА 
пошукує братанку 

НАДІЮ з дому ВІЛЬЧИНСЬКУ 
та. п батька 

С : В С Т А Х І Я ВІЛЬЧІШСЬКОҐО. 
Остапньо перебували в Coventry 
- - Англія, опісля переїхали до 
Канади. Хто знав би про них, 

або вони самі, прошу писати: 
Emilia SALACKA. Aw. Bermudcz 

Calle El Saman 104 
- Maracay - vcnezuela 

-

Ф 4^0W4W4^0-4^ 

ЧИТАЙТЕ Р О М А Н 
сучасного письменника 

УЛАСА САМЧУКА 

ОСТ 
ТОМ І. 

Шив J2.00. 
І Замовляти: 

"SvOBODA" 
P. О. Box 346 

Jersey Crty З, N. J. 

MISCELLANEOUS 

ХВОРІ, 
HE ТРАТЬТЕ 

НАДІЇ 
H E ТРЕБА ДОВГО 

ЧЕКАТИ ! 
ЗАЖНИТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ Д-ра П. МІЛЛЕРА. а 
вже завтра почуєтесь краще. 

ЗЬілп це не вариться, ані 
не запарюється, а вживасть-
ея його в природнім пил 1 так. 
як '.-.у пачці. Тим то воко та-
ке помічне й корисне. 

Всі. ЩО хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
гази, запір, нестравність, вІД-
бнваиня. завороти голови, 
біль у крижах, короткий від-
дих, жіночі недомагання. гс-
мороідн, ревматичні болі й ін-
ші недомагйиня. повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА, п. и.: ' 
"J. М. L Herb Conmound tf 6й 

а вже завтра почуєтесь кра-
ще. Зілля це повинно mixo– 
дитися, як перша поміч, у 
кожній хат і 

Ціна одної пачки, враз Із 
поштовою пересилкою S 6.Я5. 
Якщо бажаєте зробити" свс-
йому приятелеві вартісний 
ДАРУНОК, тоді дві пачки 
тільки S 10.00 з пересилкою. 

Висилаємо також наше з1л-
ля до всіх країн ЕВРОПИ; 

Пишіть зараз, долучаючи 
чек. або Money Order, на 
адресу: 
THE MiLLER CO., Іпс, 

Dpt. 41, 790 Broad Street 
NEWARK, N. J. 

PHILLIPS 
FUNERAL HOME 

79 02 Metropolitan Ave. 
Middle village, L 1. N 

Охолоджуване заведення. 
Каплиці по всіх районах. 

John J. Phillips, Licensed Manager 
TW 4). 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 
І! F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАНИМАСТЬСЯ ПОХОРО-
НАМИ В СТЕИТІ 

N E W J E R S E Y 
Піки пряступжі дда всіх. 

Обслуга чесна 1 иайкрвшя. 
У випадку смутку а родині 

кличте як а день і а а 
І а ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET. 

cor. Warren Street, 
JERSEY C1TY 2, N. J. 
Tel. Ht:nderson 4-5131 

Lytwyn SoLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere in New jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 

NEWARK, H. J. 
ESsex 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 

и BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
.Модерна каплиця до ужитку 

Дкрои. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORcbard 4-2568 


